
____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Hely Tarqüínio – 1º-Vice-Presidente

Deputado Lafayette de Andrada – 2º-Vice-Presidente

Deputado Braulio Braz – 3º-Vice-Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

Deputado Doutor Wilson Batista – 3º-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Cristiano Felix dos Santos Silva

Diretor-Geral

Carlos Eduardo Ribeiro de Navarro

Secretário-Geral da Mesa



____________________________________________________________________________ 

DEPUTADOS

DEMOCRATAS – DEM

Gustavo Corrêa

Ione Pinheiro

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB

Celinho do Sinttrocel

Geraldo Pimenta

Ricardo Faria

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN

Isauro Calais

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

Arnaldo Silva

Deiró Marra

Léo Portela

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB

Antônio Carlos Arantes

Bonifácio Mourão

Dalmo Ribeiro Silva

Gustavo Valadares

João Leite

João Vítor Xavier

Lafayette de Andrada

Luiz Humberto Carneiro

Tito Torres



____________________________________________________________________________ 

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT

Alencar da Silveira Jr.

Carlos Pimenta

Nozinho

Sargento Rodrigues

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB

Adalclever Lopes

Cabo Júlio

Celise Laviola

Iran Barbosa

Ivair Nogueira

João Alberto

João Magalhães

Leonídio Bouças

Tony Carlos

Vanderlei Miranda

PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

Cristiano Silveira

Cristina Corrêa

Doutor Jean Freire

Durval Ângelo

Elismar Prado

Geisa Teixeira

Marília Campos

Paulo Lamac

Professor Neivaldo

Rogério Correia

Ulysses Gomes



____________________________________________________________________________ 

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN

Fred Costa

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

Dirceu Ribeiro

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS

Antonio Jorge

Fabiano Tolentino

Thiago Cota

PARTIDO PROGRESSISTA – PP

Felipe Attiê

Gil Pereira

Neilando Pimenta

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB

Gilberto Abramo

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS

Rosângela Reis

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC

Douglas Melo

Noraldino Júnior

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD

Cássio Soares

Doutor Wilson Batista

Duarte Bechir

Fábio Cherem



____________________________________________________________________________ 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB

Antonio Lerin

Leandro Genaro

Wander Borges

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB

Arlen Santiago

Braulio Braz

Dilzon Melo

Missionário Marcio Santiago

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC

Anselmo José Domingos

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PTdoB

Bosco

Emidinho Madeira

Fábio Avelar Oliveira

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

Arlete Magalhães

Glaycon Franco

Roberto Andrade

PARTIDO VERDE – PV

Agostinho Patrus Filho

Hely Tarqüínio

Inácio Franco

Tiago Ulisses



____________________________________________________________________________ 

     COMISSÕES PERMANENTES

     COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

  EFETIVOS

  Deputado João Magalhães   BMM

  Deputado Agostinho Patrus Filho   BCMG

  Deputado Gustavo Valadares   BVC

  Deputado Fábio Cherem   BCMG

  Deputado Cabo Júlio   BMM

  Deputado Gustavo Corrêa      BVC

  Deputada Cristina Corrêa   BMM

  SUPLENTES

  Deputado Iran Barbosa   BMM

  Deputado Thiago Cota   BCMG

  Deputado João Vítor Xavier   BVC

  Deputado Cássio Soares   BCMG

  Deputado Ivair Nogueira   BMM

  Deputado Luiz Humberto Carneiro   BVC

  Deputado Paulo Lamac   BMM

             COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

  EFETIVOS

  Deputado Fred Costa   BCMG

  Deputado Wander Borges   BCMG

  Deputado Dalmo Ribeiro Silva   BVC

  Deputada Geisa Teixeira   BMM

  Deputada Rosângela Reis   BMM



____________________________________________________________________________ 

  SUPLENTES

  Deputado Noraldino Júnior   BCMG

  Deputado Thiago Cota   BCMG

  Deputado João Leite   BVC

  Deputado Paulo Lamac   BMM

  Deputado Doutor Jean Freire   BMM

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

  EFETIVOS

  Deputado Leonídio Bouças   BMM

  Deputado João Alberto   BMM

  Deputado Bonifácio Mourão   BVC

  Deputado Luiz Humberto Carneiro   BVC

  Deputado Antônio Jorge   BCMG

  Deputado Isauro Calais   BCMG

  Deputado Cristiano Silveira   BMM

  SUPLENTES

  Deputada Celise Laviola   BMM

  Deputado Durval Ângelo   BMM

  Deputado Sargento Rodrigues   BVC

  Deputado Felipe Attiê   BVC

  Deputado Fabiano Tolentino   BCMG

  Deputado Agostinho Patrus Filho   BCMG

  Deputado Ivair Nogueira   BMM

 COMISSÃO DE CULTURA

  EFETIVOS

  Deputado Bosco   BMM

  Deputada Cristina Corrêa   BMM



____________________________________________________________________________ 

  Deputado Wander Borges   BCMG

  Deputada Ione Pinheiro   BVC

  Deputado Thiago Cota   BCMG

  SUPLENTES

  Deputado Doutor Jean Freire   BMM

  Deputado Elismar Prado   BMM

  Deputada Arlete Magalhães   BCMG

  Deputado Arlen Santiago   BVC

  Deputado Glaycon Franco   BCMG

         COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

  EFETIVOS

  Deputado Elismar Prado   BMM

  Deputado Roberto Andrade   BCMG

  Deputado Noraldino Júnior   BCMG

  Deputado Sargento Rodrigues   BVC

  Deputado Douglas Melo   BCMG

  SUPLENTES

  Deputado Leonídio Bouças   BMM

  Deputado Anselmo José Domingos   BCMG

  Deputado Tony Carlos   BMM

  Deputado João Vítor Xavier   BVC

  Deputado Fred Costa   BCMG

    COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

  EFETIVOS

  Deputado Duarte Bechir   BCMG

  Deputado Tito Torres   BVC



____________________________________________________________________________ 

  Deputado Bonifácio Mourão     BVC

  Deputado Elismar Prado   BMM

  Deputado Arnaldo Silva   BMM

  SUPLENTES

  Deputado Antônio Jorge   BCMG

  Deputada Ione Pinheiro   BVC

  Deputado Dalmo Ribeiro Silva   BVC

  Deputada Rosângela Reis   BMM

  Deputado Fábio Avelar Oliveira   BMM

  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

  EFETIVOS

  Deputado Cristiano Silveira   BMM

  Deputado Durval Ângelo   BMM

  Deputado Carlos Pimenta   BVC

  Deputado Duarte Bechir   BCMG

  Deputado Paulo Lamac   BMM

  SUPLENTES

  Deputado Ricardo Faria   BMM

  Deputado Emidinho Madeira   BMM

  Deputado Missionário Marcio Santiago   BVC

  Deputado Fábio Cherem   BCMG

  Deputado Cabo Júlio   BMM

                    COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

  EFETIVOS

  Deputado Paulo Lamac   BMM

  Deputado Douglas Melo   BCMG



____________________________________________________________________________ 

  Deputado Dalmo Ribeiro Silva   BVC

  Deputado Professor Neivaldo   BMM

  Deputado Ivair Nogueira   BMM

  SUPLENTES

  Deputada Cristina Corrêa   BMM

  Deputado Fred Costa   BCMG

  Deputada Ione Pinheiro   BVC

  Deputado Cristiano Silveira   BMM

  Deputada Arlete Magalhães   BCMG

                        COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

  EFETIVOS

  Deputado Anselmo José Domingos   BCMG

  Deputado Geraldo Pimenta   BMM

  Deputado Antonio Lerin   BCMG

  Deputado Fábio Avelar Oliveira   BMM

  Deputado João Vítor Xavier   BVC

  SUPLENTES

  Deputado Douglas Melo   BCMG

  Deputada Geisa Teixeira   BMM

  Deputado Wander Borges   BCMG

  Deputado Gilberto Abramo   BMM

  Deputado Gustavo Valadares   BVC

    COMISSÃO DE ÉTICA

  EFETIVOS

  Deputado Luiz Humberto Carneiro   BVC

  Deputado Gilberto Abramo   BMM



____________________________________________________________________________ 

    Deputado Gustavo Corrêa   BVC

    Deputado Agostinho Patrus Filho   BCMG

    Deputado Tiago Ulisses   BCMG

    Deputado Rogério Correia   BMM

    Deputado Durval Ângelo   BMM

    SUPLENTES

    Deputado Carlos Pimenta   BVC

    Deputado Cristiano Silveira   BMM

    Deputado Dilzon Melo   BVC

    Deputado Thiago Cota   BCMG

    Deputado Glaycon Franco   BCMG

    Deputado Ivair Nogueira   BMM

    Deputado Leonídio Bouças   BMM

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

    EFETIVOS

    Deputado Tiago Ulisses   BCMG

    Deputado Vanderlei Miranda   BMM

    Deputado Rogério Correia   BMM

    Deputado Felipe Attiê   BVC

    Deputado Arnaldo Silva   BMM

    Deputado Tito Torres   BVC

    Deputado Thiago Cota   BCMG

    SUPLENTES

    Deputado Agostinho Patrus Filho   BCMG

    Deputado Iran Barbosa   BMM

    Deputada Marília Campos   BMM

    Deputado Gil Pereira   BVC



____________________________________________________________________________ 

  Deputada Celise Laviola   BMM

  Deputado João Vítor Xavier   BVC

  Deputado Cássio Soares   BCMG

       COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

  EFETIVOS

  Deputado Cássio Soares   BCMG

  Deputado Inácio Franco   BCMG

  Deputada Marília Campos   BMM

  Deputado Dilzon Melo   BVC

  Deputado Iran Barbosa   BMM

  SUPLENTES

  Deputado Tiago Ulisses   BCMG

  Deputado Fábio Cherem   BCMG

  Deputado Tony Carlos   BMM

  Deputado Gustavo Corrêa   BVC

  Deputado Bosco   BMM

  COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

  EFETIVOS

  Deputado Gil Pereira   BVC

  Deputado Bosco   BMM

  Deputado Tony Carlos   BMM

  Deputado Glaycon Franco   BCMG

  Deputado João Vítor Xavier   BVC

  SUPLENTES

  Deputado Felipe Attiê   BVC

  Deputado Arnaldo Silva   BMM



____________________________________________________________________________ 

  Deputado João Magalhães   BMM

  Deputado Roberto Andrade   BCMG

  Deputado Gustavo Corrêa   BVC

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

  EFETIVOS

  Deputada Marília Campos   BMM

  Deputado Doutor Jean Freire   BMM

  Deputado João Leite   BVC

  Deputado Emidinho Madeira   BMM

  Deputado Fábio Cherem   BCMG

  SUPLENTES

  Deputada Geisa Teixeira   BMM

  Deputada Rosângela Reis   BMM

  Deputado João Vítor Xavier   BVC

  Deputado Fábio Avelar Oliveira   BMM

  Deputado Cássio Soares   BCMG

            COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

  EFETIVOS

  Deputado Fabiano Tolentino   BCMG

  Deputado Emidinho Madeira   BMM

  Deputado Inácio Franco   BCMG

  Deputado Nozinho   BVC

  Deputado Rogério Correia   BMM

  SUPLENTES

  Deputado Agostinho Patrus Filho   BCMG

  Deputado Antônio Carlos Arantes   BVC



____________________________________________________________________________ 

  Deputado João Magalhães   BMM

  Deputado Cristiano Silveira     BMM

  Deputado Dirceu Ribeiro   BCMG

                  COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE

                                     CRACK E OUTRAS DROGAS

  EFETIVOS

  Deputado Antônio Jorge     BCMG

  Deputado Missionário Marcio Santiago   BVC

  Deputada Ione Pinheiro   BVC

  Deputado Léo Portela   BMM

  Deputado Leandro Genaro   BCMG

  SUPLENTES

  Deputado Douglas Melo   BCMG

  Deputado Dilzon Melo   BVC

  Deputado Gustavo Corrêa   BVC

  Deputado Vanderlei Miranda   BMM

  Deputado Antonio Lerin   BCMG

 COMISSÃO DE REDAÇÃO

  EFETIVOS

  Deputado Gilberto Abramo     BMM

  Deputado Léo Portela   BMM

  Deputado Dilzon Melo   BVC

  Deputado Tiago Ulisses   BCMG

  Deputado Cássio Soares   BCMG



____________________________________________________________________________ 

  SUPLENTES

  Deputado Rogério Correia   BMM

  Deputado João Alberto   BMM

  Deputado Bonifácio Mourão   BVC

  Deputado Wander Borges   BCMG

  Deputado Fabiano Tolentino   BCMG

COMISSÃO DE SAÚDE

  EFETIVOS

  Deputado Arlen Santiago   BVC

  Deputado Carlos Pimenta   BVC

  Deputado Glaycon Franco   BCMG

  Deputado Doutor Jean Freire   BMM

  Deputado Ricardo Faria    BMM

  SUPLENTES

  Deputado Antônio Jorge   BCMG

  Deputado Dalmo Ribeiro Silva   BVC

  Deputado Fred Costa   BCMG

  Deputado Leonídio Bouças   BMM

  Deputado Geraldo Pimenta   BMM

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  EFETIVOS

  Deputado Sargento Rodrigues   BVC

  Deputado João Leite   BVC

  Deputado Professor Neivaldo   BMM

  Deputada Celise Laviola   BMM

  Deputado Cabo Júlio     BMM



____________________________________________________________________________ 

  SUPLENTES

  Deputado Carlos Pimenta   BVC

  Deputado Bonifácio Mourão   BVC

  Deputada Cristina Corrêa   BMM

  Deputado Emidinho Madeira   BMM

  Deputado   BMM

       COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

  EFETIVOS

  Deputado Deiró Marra   BMM

  Deputado Anselmo José Domingos   BCMG

  Deputado Celinho do Sinttrocel   BMM

  Deputado Neilando Pimenta   BVC

  Deputado Gustavo Valadares   BVC

  SUPLENTES

  Deputado Léo Portela   BMM

  Deputado Cássio Soares   BCMG

  Deputado Arnaldo Silva   BMM

  Deputado Felipe Attiê   BVC

  Deputado Luiz Humberto Carneiro   BVC

      COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO

  EFETIVOS

  Deputado Antônio Carlos Arantes   BVC

  Deputado Felipe Attiê   BVC

  Deputado Roberto Andrade   BCMG

  Deputado Antonio Lerin   BCMG

  Deputado Fábio Avelar Oliveira   BMM



____________________________________________________________________________ 

  SUPLENTES

  Deputado Dalmo Ribeiro Silva     BVC

  Deputado Neilando Pimenta   BVC

  Deputado Anselmo José Domingos   BCMG

  Deputado Wander Borges   BCMG

  Deputado Professor Neivaldo   BMM

         COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

  EFETIVOS

  Deputado Celinho do Sinttrocel   BMM

  Deputada Geisa Teixeira   BMM

  Deputado Isauro Calais   BCMG

  Deputado Gil Pereira   BVC

  Deputado Gustavo Corrêa   BVC

  SUPLENTES

  Deputado Geraldo Pimenta   BMM

  Deputado Bosco   BMM

  Deputado Dirceu Ribeiro   BCMG

  Deputado Felipe Attiê   BVC

  Deputado Bonifácio Mourão   BVC

OUVIDORIA-GERAL

  Deputado Inácio Franco   BCMG



____________________________________________________________________________ 

ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da

Reunião

Número Tipo Data da

Publicação

Página

30.04.2015 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

01.07.2015 151

30.04.2015 2ª Reunião Ordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

23.07.2015 2436

20.05.2015 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

01.07.2015 153

20.05.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação de

Márcio da Silva Botelho para

Diretor-Geral do Instituto

Mineiro de Agropecuária – Ima

16.07.2015 2135

27.05.2015 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Gustavo

Gastão Corgosinho Cardoso

para Membro da Diretoria

Colegiada da Arsae

16.07.2015 2135

27.05.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

16.07.2015 2136



____________________________________________________________________________ 

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

28.05.2015 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2243

29.05.2015 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

14.07.2015 1927

02.06.2015 4ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2137

09.06.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2139

09.06.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2245

10.06.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

02.07.2015 352



____________________________________________________________________________ 

10.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

02.07.2015 353

10.06.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

02.07.2015 356

10.06.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2142

10.06.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2143

11.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

03.07.2015 519

12.06.2015 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

02.07.2015 358



____________________________________________________________________________ 

15.06.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.07.2015 2247

16.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

02.07.2015 358

16.06.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação de

Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso para Membro da

Diretoria Colegiada da Arsae

16.07.2015 2144

16.06.2015 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2144

16.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2146

16.06.2015 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 1ª Sessão

16.07.2015 2147



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.06.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

01.07.2015 154

17.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

03.07.2015 521

17.06.2015 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2148

17.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2150

17.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2153

17.06.2015 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

17.07.2015 2248



____________________________________________________________________________ 

18.06.2015 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

01.07.2015 156

18.06.2015 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

02.07.2015 360

18.06.2015 7ª Reunião Ordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

17.07.2015 2249

22.06.2015 5ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2155

23.06.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

02.07.2015 361

23.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

07.07.2015 770

23.06.2015 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

14.07.2015 1928



____________________________________________________________________________ 

23.06.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2156

23.06.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2158

23.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2169

23.06.2015 4ª 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

17.07.2015 2251

23.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2252



____________________________________________________________________________ 

24.06.2015 13ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

01.07.2015 91

24.06.2015 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

01.07.2015 157

24.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

02.07.2015 362

24.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

08.07.2015 776

24.06.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2171

24.06.2015 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2172

24.06.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2173



____________________________________________________________________________ 

24.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.07.2015 2253

24.06.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2254

24.06.2015 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2257

25.06.2015 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

01.07.2015 158

25.06.2015 13ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Políticas sobre Drogas

e a Juventude: Prevenção, o

“X” da Questão

11.07.2015 1472

25.06.2015 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2176



____________________________________________________________________________ 

25.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2177

25.06.2015 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

17.07.2015 2258

25.06.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2259

26.06.2015 14ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Políticas sobre Drogas

e a Juventude: Prevenção, o

“X” da Questão

11.07.2015 1506

26.06.2015 15ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Políticas sobre Drogas

e a Juventude: Prevenção, o

“X” da Questão

11.07.2015 1573



____________________________________________________________________________ 

26.06.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.07.2015 2260

29.06.2015 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2178

29.06.2015 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2179

29.06.2015 5ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2180

29.06.2015 6ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2181

29.06.2015 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

17.07.2015 2261



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

29.06.2015 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2263

29.06.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

21.07.2015 2427

30.06.2015 53ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

02.07.2015 193

30.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2182

30.06.2015 7ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2186

30.06.2015 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2187



____________________________________________________________________________ 

30.06.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 2188

30.06.2015 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2189

30.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2202

30.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2203

30.06.2015 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2205

30.06.2015 39ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2205



____________________________________________________________________________ 

30.06.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.07.2015 2264

30.06.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2267

30.06.2015 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2268

30.06.2015 8ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

17.07.2015 2269

30.06.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

23.07.2015 2437

01.07.2015 54ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

03.07.2015 443



____________________________________________________________________________ 

01.07.2015 14ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

11.07.2015 1662

01.07.2015 15ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

11.07.2015 1681

01.07.2015 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2209

01.07.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2209

01.07.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.07.2015 2270

01.07.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2275

01.07.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.07.2015 2278



____________________________________________________________________________ 

01.07.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

18.07.2015 2413

01.07.2015 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

22.07.2015 2433

01.07.2015 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

22.07.2015 2433

02.07.2015 55ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

04.07.2015 535

02.07.2015 16ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

11.07.2015 1683

02.07.2015 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2210

02.07.2015 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2211

02.07.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

16.07.2015 2212



____________________________________________________________________________ 

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

02.07.2015 40ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2213

02.07.2015 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Flávia

Mourão Parreira do Amaral

para Diretora-Geral da Agência

de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo

Horizonte – Agência RMBH

16.07.2015 2214

02.07.2015 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

16.07.2015 2215

02.07.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2279

02.07.2015 2ª Reunião Especial da Comissão

de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2279

02.07.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

17.07.2015 2281



____________________________________________________________________________ 

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

02.07.2015 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2282

02.07.2015 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome de

Maria do Carmo Lara Perpétuo

para Presidente da Fundação

Helena Antipoff

23.07.2015 2438

06.07.2015 17ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

11.07.2015 1707

06.07.2015 16ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Homenagear a Força

Expedicionária Brasileira – FEB

– e a Comemorar os 70 Anos

do Fim da Segunda Guerra

Mundial

14.07.2015 1775

06.07.2015 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2216

06.07.2015 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

22.07.2015 2434



____________________________________________________________________________ 

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

06.07.2015 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

23.07.2015 2439

07.07.2015 56ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

09.07.2015 840

07.07.2015 18ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.07.2015 1787

07.07.2015 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2217

07.07.2015 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2217

07.07.2015 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2218



____________________________________________________________________________ 

07.07.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2282

07.07.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2284

07.07.2015 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2285

07.07.2015 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

17.07.2015 2290

07.07.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.07.2015 2291

07.07.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2292



____________________________________________________________________________ 

07.07.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2293

07.07.2015 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2294

07.07.2015 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

17.07.2015 2295

07.07.2015 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Fernando

Antônio França Sette Pinheiro

para o Cargo de Diretor-Geral

do Ipem-MG

18.07.2015 2414

07.07.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

21.07.2015 2428

08.07.2015 57ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

10.07.2015 966

08.07.2015 19ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.07.2015 1810



____________________________________________________________________________ 

08.07.2015 20ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.07.2015 1891

08.07.2015 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2219

08.07.2015 9ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2220

08.07.2015 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2221

08.07.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

17.07.2015 2296

08.07.2015 41ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

21.07.2015 2430



____________________________________________________________________________ 

09.07.2015 58ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

11.07.2015 1312

09.07.2015 21ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.07.2015 1895

09.07.2015 22ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

15.07.2015 1960

09.07.2015 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2222

09.07.2015 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.07.2015 2223

09.07.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2297

09.07.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2298



____________________________________________________________________________ 

09.07.2015 42ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2299

10.07.2015 23ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

15.07.2015 1966

10.07.2015 24ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2057

10.07.2015 25ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2119

10.07.2015 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.07.2015 2223

10.07.2015 6ª 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

16.07.2015 2224

10.07.2015 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

16.07.2015 2225



____________________________________________________________________________ 

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

10.07.2015 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2300

10.07.2015 5ª 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

17.07.2015 2301

10.07.2015 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.07.2015 2302

10.07.2015 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2302

13.07.2015 17ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Comemorar os 25 Anos de

Promulgação do Estatuto da

Criança e do Adolescente –

ECA

16.07.2015 2045



____________________________________________________________________________ 

13.07.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação de

Flávia Mourão Parreira do

Amaral para Diretora-Geral da

Agência RMBH

16.07.2015 2226

13.07.2015 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2227

13.07.2015 26ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2228

14.07.2015 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.07.2015 2045

14.07.2015 27ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

18.07.2015 2337

14.07.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

23.07.2015 2440

15.07.2015 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.07.2015 2228

15.07.2015 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

18.07.2015 2415



____________________________________________________________________________ 

16.07.2015 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

18.07.2015 2337
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2015

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 94, DE 30 DE JUNHO DE 2015

Acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4º

do  art.  64  da  Constituição  do  Estado,  promulga  a  seguinte  emenda  ao  texto

constitucional:

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de junho de 2015; 227º da

Inconfidência Mineira e 194º da Independência do Brasil.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Hely Tarqüínio – 1º-Vice-Presidente

Deputado Lafayette de Andrada – 2º-Vice-Presidente

Deputado Braulio Braz – 3º-Vice-Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

Deputado Doutor Wilson Batista – 2º-Secretário

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.637

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. 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°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de junho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.638

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de junho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário



68
____________________________________________________________________________

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.639

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;

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;
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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.

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.
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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.

§ 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.
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§ 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:

“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
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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

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
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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. 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.”.
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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 nº 15.293, de 2004, o seguinte § 5º:

“Art. 18 – (…)

§ 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 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:
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“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 – (...)

§ 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 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:

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.”.
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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.

§ 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 – 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
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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.”.

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 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;
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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 – (…)

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 – 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”.
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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 nº 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

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.
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§ 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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de junho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

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 1º.7.2015.

(…)

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 1º.7.2015.
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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 semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 1º.7.2015.

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

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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  abono  com  vigência  a  partir  de  1º/6/2015  foi  publicado  no Diário  do

Legislativo, de 1º.7.2015.

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  abono  com  vigência  a  partir  de  1º/8/2016  foi  publicado  no Diário  do

Legislativo, de 1º.7.2015.

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  abono  com  vigência  a  partir  de  1º/8/2017  foi  publicado  no Diário  do

Legislativo, de 1º.7.2015.
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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

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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

1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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

1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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
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Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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

1º.7.2015.

V.3.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.3.5.1 – Carga horária: 30 horas



87
____________________________________________________________________________

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

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.
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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 1º.7.2015.

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 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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

ANEXO VIII

(a que se referem o parágrafo único do art. 34 e o art. 36 da Lei nº , 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)
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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 1º.7.2015.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.640

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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
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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.

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de junho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.641

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 – (…)

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de junho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente
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Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questão de Ordem – Discussão e Votação de Indicações: Votação, em turno

único, da Indicação nº 1/2015; aprovação – Votação, em turno único, da Indicação nº

2/2015; aprovação; verificação de votação;  ratificação da aprovação – Questão de

Ordem – Votação, em turno único, da Indicação nº 4/2015; aprovação; verificação de

votação; ratificação da aprovação – Questão de Ordem – 2ª Fase: Questão de Ordem

– Registro de Presença – Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno,

da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  35/2015;  discursos  dos  deputados

Lafayette de Andrada, João Leite, Durval Ângelo, João Vítor Xavier, Iran Barbosa e

Arlen Santiago; Suspensão e Reabertura da Reunião; discursos dos deputados Paulo

Lamac, Rogério Correia e Sargento Rodrigues; votação nominal da proposta, salvo

emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº

1; rejeição – Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.660/2015; votação nominal

do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; requerimento

do deputado Gustavo Corrêa; deferimento; leitura e votação nominal da Emenda nº 1;

aprovação  –  Questão  de  Ordem  –  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.248/2015; aprovação na forma do vencido em 1º turno – Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.350/2015; aprovação – Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.266/2015; discurso do deputado Gustavo Corrêa; votação nominal do projeto, salvo

emendas; aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1 e 2; aprovação; votação

nominal da Emenda nº 3; rejeição – Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

1.659/2015;  requerimento do deputado Sargento Rodrigues; rejeição; verificação de

votação;  ratificação  da  rejeição;  discurso  do  deputado  Sargento  Rodrigues;

encerramento  da  discussão;  não recebimento de  emendas do deputado Sargento

Rodrigues; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação; votação nominal
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da Emenda nº 4; aprovação; votação nominal  das Emendas nºs 1 a 3;  rejeição –

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.493/2014; encerramento da

discussão; Questão de Ordem; discursos dos deputados Rogério Correia e Gustavo

Corrêa; votação nominal do projeto; aprovação – Discussão, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  1/2015;  aprovação  –  Declarações  de  Voto  –  Questão  de  Ordem  –

Encerramento.

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 – Cabo Júlio – Carlos Pimenta –

Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina

Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire –

Duarte  Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano

Tolentino – 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 – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago –

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 9h14min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

– O deputado 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, de requerimentos

e de indicações.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, peço licença para falar da tribuna. Caro

presidente  deputado  Adalclever  Lopes,  demais  parlamentares  aqui  presentes,

telespectadores da TV Assembleia e sobretudo visitantes que hoje lotam as galerias

da  Assembleia,  pedi  esta  questão  de  ordem,  caro  presidente,  porque,  na  última

semana,  subi  a  esta  tribuna  para  fazer  algumas  colocações  e  fui  agredido

verbalmente pelas redes sociais por diversos servidores da educação que, naquele

momento, não entenderam meu pedido de vista do projeto de lei que tramitava nesta

Casa. Tenho convicção absoluta de que, na condição de líder do Bloco Verdade e

Coerência, foi  a medida mais adequada que este parlamentar poderia ter tomado,

evitando  que  inúmeros  servidores  da  educação  viessem  a  ter  prejuízos  futuros.

Quando subi a esta tribuna, fiz questão de invocar duas palavras que retirei do nosso

Aurélio,  pai  dos  burros,  que  eram  divergência  e  opinião.  Quis  dizer  que  as

divergências  sempre  existirão  neste  Parlamento,  que  é  a  Casa  do  povo.  Tenho

certeza de que hoje, quando votarmos o projeto de interesse de todos os senhores e

senhoras,  possivelmente  alguns  parlamentares  não  manterão  a  coerência  do

passado, quando votaram a favor de cada um dos senhores e das senhoras, e terão

posições um pouco contrárias. Na condição de líder, quero pedir, encarecidamente, a

cada  um dos  senhores  e  das  senhoras  que aqui  se  encontram que respeitem a

posição da cada parlamentar,  para que eles possam fazer  as manifestações. Não

levem a votação para o lado pessoal. Tenho certeza e espero que a educação que os

senhores e as senhoras têm não permitirá que aconteça o que aconteceu aqui no

passado,  com  alguns  parlamentares.  Fomos  criticados,  xingados  e  difamados

inúmeras vezes. Mas agora espero que cada um dê demonstração de educação, para

que  os  deputados  mantenham a coerência  e  votem  a  favor  dos  senhores  e  das

senhoras, a fim de que não sejam prejudicados. Esse é o meu pedido na condição de

líder. Muito obrigado, presidente.
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Discussão e Votação de Indicações

O presidente – Votação, em turno único, da Indicação nº 1/2015, do nome do Sr.

Jorge  Raimundo  Nahas  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação  Hospitalar  do

Estado de Minas Gerais – Fhemig. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do

Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 2/2015, do nome do Sr. Célio Dantas de

Brito para o cargo de diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais – DER-MG. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovada.

O deputado Sargento Rodrigues – Verificação, Sr. Presidente.

O presidente –  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar  o seu voto.  Em

votação, a indicação.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Nozinho – Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Paulo Lamac – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

A deputada Marília Campos – Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Gil Pereira – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Lafayette de Andrada – Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Bonifácio Mourão – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente  –  Estão  computados.  Votaram  “sim”  49  deputados.  Votou “não”  1

deputado.  Está  ratificada  a  aprovação  da  Indicação  nº  2/2015.  Oficie-se  ao

governador do Estado.
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Questão de Ordem

O deputado Arlen Santiago – Estou vendo a aprovação dos nomes das pessoas

indicadas e quero dizer que ontem fizemos da tribuna um pronunciamento – e vamos

encaminhá-lo ao governador do Estado –, lamentando a não vinda do secretário de

Estado de Saúde à reunião de segunda-feira, para prestar contas do que foi colocado

nos quatro primeiros anos, como é lei. O gestor do SUS deve vir aqui. Essa indicação

da Fhemig nos traz muita preocupação, principalmente pelo que falamos ontem no

Plenário. Há uma série de denúncias de como estão sendo tratados os funcionários

da Fhemig, e o povo que está necessitando dos seus trabalhos. Tivemos denúncias,

por exemplo, de maus-tratos e dificuldades para cuidar dos pacientes com apenas

dois  técnicos e  o  nome das pessoas no hospital  da Fhemig de  Patos  de  Minas.

Tivemos  denúncias  da  colônia  de  hanseníase  de  Ubá,  onde  funcionários  foram

contaminados e nada foi feito por causa disso. Também no Cepai, onde cuidam da

criança e  do  adolescente,  estão chamando a polícia  em  vez de  terapeutas,  para

obrigar os pacientes a tomar os remédios. Então queremos colocar essa questão e

dizer que a encaminharemos o caso ao Ministério Público e também ao governador

do  Estado,  para  que  eles  saibam  como  está  sendo  a  direção  da  Fhemig.  Há

perseguição aos funcionários, o que não é de se estranhar, porque esse governo está

perseguindo os nossos queridos  efetivados  que tanto  fizeram e  fazem por  Minas

Gerais.

O presidente – Votação, em turno único, da Indicação nº 4/2015, do nome do Sr.

Renato Fraga Valentim para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel  Dias –

Funed.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  votação,  a

indicação.  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 e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
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quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar  o seu voto.  Em

votação, a indicação.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Lafayette de Andrada – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Gustavo Valadares – Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Hely Tarqüínio – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

A deputada Ione Pinheiro – Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Gil Pereira – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Cristiano Silveira – Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Arlen Santiago – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 53 deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação da Indicação nº 4/2015. Oficie-se ao governador

do Estado.

Questão de Ordem

O deputado Carlos Pimenta – Quero agradecer a V. Exa., presidente Adalclever.

Acabamos de fazer a votação da indicação do presidente da Fundação Ezequiel Dias.

Tive o cuidado de visitar a fundação – gostaria de ter a atenção do líder do governo,

companheiro Durval  Ângelo  – e ressalto que é uma instituição que tem todas as

condições de abastecer os nossos postos de saúde e o SUS de Belo Horizonte e do

interior com medicamentos da Cesta de Medicamentos. Hoje, a Fundação Ezequiel

Dias está praticamente paralisada, trabalhando apenas com algumas vacinas, e está

perdendo  mercado  para  laboratórios  do  Estado  de  São  Paulo.  O  mercado  está

perdendo a nossa Fundação Ezequiel Dias. Então, considero a aprovação do nome

do presidente um ato importante, pois se trata de uma pessoa preparada, a quem

conheço bem. Ele vai encontrar uma equipe de altíssimo nível na Fundação Ezequiel

Dias.  Com  o  meu  voto,  fica  a  minha  esperança  de  que  a  Fundação  possa  dar

continuidade  à  produção  de  medicamentos,  pois  os  nossos  postos  de  saúde,  os

nossos hospitais e os usuários do SUS não estão recebendo medicamentos como

penicilina benzatina, a benzetacil, que se usa no tratamento da sífilis e de doenças

reumáticas. Está aí o nosso voto de confiança. Espero que a Fundação Ezequiel Dias

possa encontrar novamente o caminho da prosperidade e prestar um grande serviço

ao povo mineiro. Muito obrigado.
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2ª Fase

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

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

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares – Presidente, fui, com o deputado Duarte Bechir,

fazer uma visita a alguns amigos nas galerias e pude verificar que há várias pessoas

do lado de fora.  Essas pessoas vieram de Santa Maria do Suaçuí  e de diversas

cidades do Estado e estão ansiosas para acompanhar as votações.

O  presidente  –  Solicito  à  Polícia  Legislativa  que,  de  acordo  com  o  padrão  de

segurança, permita a entrada das pessoas em Plenário. Está autorizado.

O deputado Gustavo Valadares – Obrigado.

Registro de Presença

O presidente – A presidência registra a presença, em nosso Plenário, do deputado

federal Rodrigo de Castro.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Votação, 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 opinou pela aprovação da proposta na

forma do vencido em 1º turno. Emendada em Plenário, voltou a proposta à Comissão

Especial, que opina pela rejeição da Emenda nº 1. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  prezado

público  presente  nas galerias  da Assembleia  Legislativa  e  telespectadores da  TV

Assembleia  que nos  observam atentamente em toda Minas Gerais,  iniciaremos a

votação da proposta de emenda à Constituição.

Haverá dois momentos.  Em primeiro lugar,  votaremos a Proposta de Emenda à

Constituição nº 35, encaminhada pelo governador Pimentel, que, na prática, autoriza

aquelas reformas votadas aqui através de projeto de lei, que só podem vigorar a partir

da aprovação dessa proposta. Votaremos favoravelmente.

Gostaria  de  prestar  dois  esclarecimentos  referentes  à  proposta  do  governador.

Primeiro, na semana passada, quando votávamos o projeto de lei, o líder do nosso
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bloco,  deputado  Gustavo  Corrêa,  como  o  projeto  era  extenso,  pediu  vistas  na

Comissão de Administração  Pública.  Em nota  oficial  da  liderança do governo,  foi

atribuído  ao  deputado Gustavo Corrêa  e  ao  deputado Sargento Rodrigues  o  não

pagamento do aumento este mês, em virtude do pedido de vistas na Comissão de

Administração Pública. Como sempre, o PT mente e repete a mentira, na tentativa de

enganar  a  população.  Aquele  projeto  de  lei  não  pode  vigorar  enquanto  não

aprovarmos essa proposta, que estava prevista para ser votada hoje. Portanto, na

semana passada, quando o deputado Gustavo Corrêa pediu vistas para verificar com

calma as emendas, pois a cada hora chegava uma emenda diferente do governo e,

na prática, o que foi votado não foi nada daquilo que o governo havia prometido, ele

não atrasou o pagamento dos servidores, pois o aumento só pode ser pago após a

votação da proposta de emenda à Constituição. Essa proposta autoriza a modificação

na legislação.

O  outro  esclarecimento  necessário  é  o  seguinte.  Essa  proposta  de  emenda  à

Constituição  não  mexe  no  art.  116  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias. O que isso quer dizer? Essa grande reforma que o governo apresentou,

dizendo ser  a  salvação da educação de Minas  Gerais,  na  prática  transformou-se

apenas em um abono de R$190,00 para os servidores da educação. Os quinquênios

não retornarão, nem os biênios, nem o pó de giz. Então, isso é só conversa fiada. A

redenção da educação em Minas Gerais, que o governo divulga pela televisão, não

passou de um abono de R$190,00, que só será incorporado ao salário em 2018.

Apresentamos uma emenda para que ele fosse incorporado já, pois, se o governo

tem recurso para pagar um abono de R$190,00, por que não o incorpora ao salário?

Porque, se se pagar no salário, contará para férias e para aposentadoria daqueles

que são efetivos. Mas, não, como sempre digo, é o governo da mentira. Votaremos

favoravelmente à PEC, mas virá o segundo momento, que será a emenda. A bancada

da oposição conseguiu  colher  assinaturas  suficientes  para  fazer  uma emenda  ao

projeto de emenda à Constituição. Na prática, a emenda é a PEC nº 3. A PEC nº 3

será votada hoje aqui, neste Plenário. Ela necessita – e tenho certeza que terá – de

48  votos  para  a  sua  aprovação,  48  votos  “sim”.  Voto  “em  branco”,  voto  “nulo”,

abstenção, não comparecimento, tudo isso é “não”, é conversa fiada de quem não
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quer mostrar a cara. O painel vai mostrar. Precisamos de 48 votos “sim”. Abstenção é

“não”. Ausência aqui no Plenário – alguns fogem na hora – é “não”; votar “em branco”

é “não”. Para aprovar a PEC, precisamos de 48 votos “sim”. Tenho certeza de que as

delegações do interior que estão aqui saúdam cada um dos deputados. Tenho certeza

de  que  vão  aclamar  cada  deputado  desta  Casa,  que  sempre  mostraram  grande

carinho  para  com  os  profissionais  da  educação,  que  votar  “sim”.  Temos  essa

convicção.

Portanto, Sr. Presidente, como foi dito aqui na semana passada, esperamos que

esta manhã de gala seja realmente a redenção da educação em Minas Gerais.  A

votação de hoje será aquilo que foi proposto e propalado pelo governo: a redenção da

educação em Minas Gerais, votando “sim” na PEC e votando “sim” na emenda, para

que seja feita justiça com todos os servidores designados do Estado de Minas Gerais.

Vamos votar “sim” pelo bem de Minas, pelo bem da educação, pelo bem de todo o

povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação o deputado João Leite.

O deputado João Leite* – Bom dia a vocês que vieram de todo o Estado de Minas

Gerais.  Vieram com fé,  acreditando que,  depois  de  tantos  anos  de trabalho  pela

educação, é possível vencer. Em nome de vários deputados que não poderão falar –

os deputados Duarte Bechir, Bonifácio Mourão, Luiz Humberto Carneiro, Gil Pereira,

Sargento Rodrigues, João Vítor Xavier, Antônio Jorge, Carlos Pimenta, Bispo Gilberto

Abramo,  Antônio  Carlos  Arantes,  Tito  Torres,  Braulio  Braz,  Gustavo  Valadares,

Gustavo  Corrêa,  Wander  Borges  e  Arlen  Santiago  –,  quero  deixar  claro  que

acreditamos que é possível.

Queremos, especialmente com o deputado Felipe Attiê, reconhecer que hoje é uma

manhã  de  gratidão  a  vocês  que  trabalharam  tanto  pelas  nossas  crianças,  pelos

nossos jovens. Não podemos nos esquecer de vocês. Fico com aquela mensagem:

ferir a Constituição é ilegal, mas ferir a dignidade humana é imoral. Ferir a dignidade

de pessoas que trabalharam, que sofreram em nossas escolas é imoral.  Estamos

com vocês. Hoje, pela manhã, pedi a Deus por vocês. Orando, pela manhã, pedi a

Deus uma palavra para vocês. Sei que algumas e alguns trouxeram a Bíblia, mas

hoje a Bíblia está até em nossos celulares. Abri aqui: Hebreus 11:1, que é a galeria
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dos heróis e das heroínas da fé, daqueles que creram, daqueles que acreditaram.

Quero ser sincero para vocês: precisamos de um milagre aqui nesta manhã. Só Deus

pode mudar o coração de algumas pessoas nesta manhã. Algumas pessoas acham

que votando “em branco” vão enganar vocês. Votar “em branco” é dizer não para

vocês. Aqueles que não vieram ou que saírem do Plenário vão achar que passarão

ilesos. Não passarão, porque estão dizendo não a vocês. Por isso precisamos de um

milagre. A Bíblia  diz que o coração do rei  está nas mãos do Senhor. Aqui temos

príncipes  que  foram  escolhidos  por  vocês,  princesas  que  foram  escolhidas  para

representar vocês.

Hoje não temos de votar para o governo do PT. Espalharam por aí que vocês estão

atendidos. Como estão atendidos? Disseram para vocês, na época em que lutávamos

pela Proposta de Emenda à Constituição nº 69, que, como era período eleitoral, era

uma PEC eleitoreira. As eleições passaram. Falaram tão mal da gente que perdi 20

mil votos. As eleições passaram, mas estamos aqui ainda. Estamos aqui com vocês.

Muitos  deputados  perderam  a  eleição,  porque  tiveram  as  suas  reputações

assassinadas. Continuamos aqui, acreditando.

Quero falar de Hebreus 11:1: a fé é o firme fundamento, é a esperança, a certeza

das coisas que não se veem, das coisas que se esperam, é a prova das coisas que

não se veem. Acreditamos que vocês terão 48 votos aqui. Vejo a Joana na entrada do

Plenário.  Quero  homenageá-la,  porque  está  lutando  por  vocês  desde  o  início,

enquanto o sindicato pelego os abandonou, juntou-se ao PT contra vocês. A Joana

ficou firme, o Mário de Assis, da associação de pais ficou firme ao lado de vocês,

enquanto o sindicato abraçou o PT e abandonou trabalhadoras e trabalhadores da

educação.

Quero  reconhecer  o  trabalho  de  vocês  e  encaminhar  voto  favorável  a  nossa

emenda, que já recebeu parecer contrário do deputado Durval Ângelo. Ele foi contra.

O PT está contra. Temos que mostrar para vocês. O que mais impressiona é que

votaram favorável à Lei nº 100. Subiram nesta tribuna e defenderam a Lei nº 100.

Agora, são contra, porque estão no governo. Falam mal de Aécio Neves e foi por

causa dele  que veio  a  Lei  nº  100,  permitindo que 23 mil  de  vocês hoje estejam

aposentados.  Agora,  eles  são contra.  Estão  contra  vocês.  Acham  que  derrotarão
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Aécio, PSDB, PDT e PTB. Não, eles estão derrotando a trabalhadora e o trabalhador.

Onde está  o  PT que defendia  a  trabalhadora  e  o  trabalhador?  Pelegou!  Agora  é

governo  e  fica  distribuindo  para  vocês  um  papelzinho  dizendo  que  tudo  está

resolvido. Resolver é votar “sim” à emenda, pois dará aposentadoria a vocês, à qual

têm  direito,  um  direito  sagrado  da  trabalhadora  e  do  trabalhador.  Alguém  que

contribuiu com o Ipsemg por 20, 25, 29 anos será mandado para o INSS? Não, o

dinheiro de vocês está no Estado, no Ipsemg, onde vocês têm que se aposentar.

Conclamo a todas as deputadas e deputados, que são príncipes escolhidos por

vocês, e não pelo governador. O governador Pimentel não quer nem saber de vocês.

Nós estamos aqui por vocês. É o poder do povo. Precisamos dos votos de todos.

Você têm seu celular. No painel, terá o nome de quem votou com vocês a emenda.

Fotografem, anotem os nomes de quem está com vocês e não tenham medo desse

governo, que veio aqui ameaçar deputadas e deputados para que não votem com

vocês.  Ficaram  entregando  cartinha  e  orientando  parlamentares  a  não  vir.  Há

deputados que não vieram hoje,  porque o governo mandou,  para que vocês não

tenham  48 votos.  Vamos  desmascarar  esse  governo,  desmascarar  esse PT,  que

nasceu para defender  vocês e  hoje  virou  as  costas  para  o trabalhador  e  para  a

trabalhadora.

Teremos duas votações. A primeira será a Proposta de Emenda à Constituição nº

35.  Vocês  verão  que  os  deputados  de  oposição,  deputada  Ione  Pinheiro,  todos

votaremos a favor.  A emenda será votada separadamente. São duas votações: na

primeira  a  PEC  nº  35,  e  na  segunda  a  emenda  de  vocês,  a  emenda  das

trabalhadoras, dos trabalhadores da educação.

Essa galeria é das heroínas, dos heróis da fé. Vamos à vitória com fé em Deus.

Muito obrigado.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O  deputado  Durval  Ângelo*  –  Sr.  Presidente,  deputados,  deputadas,  público

presente, telespectadores da TV Assembleia, a premissa básica, que acho que deve

unir todos, não é a discussão partidária, ideológica ou até emocional, como vimos nos

dois  primeiros  depoimentos  feitos  aqui.  A discussão  fundamental  tem  de  ser  no
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sentido do que é possível e do que não é possível, de acordo com a premissa que

está atrás de todas elas. Todos que aqui estão querem a manutenção do emprego...

O presidente – Deputado Durval Ângelo, apenas um minuto. Senhores e senhoras,

conforme acordo da situação e da oposição, colocamos na pauta e vamos votar as

matérias, mas precisamos da colaboração de todos para que todos oradores tenham

liberdade de colocar o seu ponto de vista. Logo que terminarem as falas, os senhores

e as senhoras poderão se manifestar. Peço-lhes que respeitem o momento em que

os deputados fazem uso da palavra, para que possamos votar as matérias o mais

rápido possível.

O deputado Durval Ângelo* – Acho que a premissa das premissas de todos os 77

deputados desta Casa é a manutenção do emprego de todos os servidores da Lei nº

100, que ninguém seja demitido. O olhar de cada um de nós é para aquele que está

adoentado, mais enfraquecido ou que está muito distante, em função até da idade,

para fazer novo concurso público.

Se é essa a premissa que nos une e se ela é verdadeira, quero fazer aqui  um

discurso bem racional. São 90.389 os servidores da educação da Lei nº 100, quando

da sua aprovação. O que aconteceu? O Supremo, por 11 a 0, em 1º/4/2014, tomou a

seguinte  decisão:  até  a  publicação  do  acórdão,  na  quinta-feira  daquela  semana,

quem tivesse completado o seu tempo iria se aposentar no regime próprio do Estado.

É interessante que atingiram a condição de se aposentar 17.169 servidores. Desses,

13.999  já  estão  aposentados,  e  3.172  estão  em  afastamento  preliminar  à

aposentadoria.  É  bom  ter  claro  que  não  estamos  aqui  legislando  para  17.169

servidores.

O governo que assumiu, Fernando Pimentel, fez solicitação em agravo ao relator da

matéria, aprovada por unanimidade no Supremo, para que não houvesse nenhuma

mudança até dezembro deste ano, para que não houvesse nenhuma demissão, como

ocorreu em dois estados, no Acre e na Bahia, onde o Supremo também decidiu por

unanimidade. Quero dizer a vocês, segundo pesquisa da Secretaria de Educação e

da Seplag, que,  até dezembro, 7.200 possíveis aposentadorias serão atingidas. É

interessante  que 2.560 já  estão  com pedido  de  afastamento  preliminar  no  Sisap.

Então, quando discutirmos a Lei nº 100, não falamos mais para 90.389 servidores,
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não  falamos  mais  para  17.169,  não  falamos  mais  para  7.200.  Com  isso,  esses

servidores estão contemplados.

A decisão do governo do Estado, independentemente da decisão do Supremo, é

pela aposentadoria no regime próprio do Estado. Qual  o outro quadro com que o

governo se deparou? Que da Lei nº 100 se encontram afastados por motivo de saúde

9.730 profissionais.

O governo determinou que esses 9.730 servidores devem ir para a perícia do DAG,

e 1/3 deles já está com perícia agendada. Não falamos mais dos 17 mil, dos 7 mil,

nem dos 9.730 servidores.

Outra estatística é que 15.138 servidores ocupam cargos incompletos. Para quem é

professor de 5ª à 8ª série ou de 5ª à 9ª série e de ensino médio sabe que o cargo

incompleto não pode ser colocado em concurso. Estamos falando aqui que 15.138

professores não terão seus cargos oferecidos no concurso.

Uma revelação surpreendente:  no concurso  da  Seplag,  de  2011,  realizado pelo

governo  anterior,  estão  sendo  chamados  agora  os  11.219  candidatos  aprovados.

Sabe qual foi a decisão do atual governo Fernando Pimentel? Que o servidor da Lei

nº 100, aprovado nesse concurso de 2011, pode tomar posse no seu cargo da Lei nº

100, quando for chamado. É importante termos isso claro.

Há decisão também sobre os 16.035 cargos da carreira de auxiliar de serviços de

educação básica – ASB. A decisão do governo é de que esses auxiliares não terão de

se submeter a concurso, continuarão em seus cargos de auxiliar de serviços gerais.

Se olharmos toda essa estatística, dos 90.389, temos 13.898 professores e,  se o

governo fosse cumprir a lei à risca, no final do ano, todos poderiam ser exonerados

de seus cargos.

Trago aqui a decisão do governo Pimentel: não haverá exoneração desses 13 mil

cargos, porque os cargos deles não serão colocados em concurso. Se temos uma

motivação sincera e real, que é a geração do emprego, isso está garantido. Não vou

entrar aqui no aspecto constitucional. Quero mostrar a sensibilidade do atual governo

para não enganar ninguém, para não fazer promessas vãs.

Aqui  falo  por  autorização  do  governo  estadual  de  que  não  haverá  nenhuma

exoneração  do  servidor  da  Lei  nº  100.  Se  o  nosso  discurso  é  o  emprego,  a
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manutenção  do  emprego,  sendo  sincero,  não  podemos  votar  a  favor  de  algo

inconstitucional, pois colocaríamos a Casa... (– Mmanifestação das galerias.)

O presidente – Gente, por  favor,  falta  apenas 1 minuto para o deputado Durval

Ângelo terminar seu tempo e vir o próximo orador. Com a palavra, o deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Os dados que trouxe aqui  são de um documento

oficial da Secretaria de Estado de Educação e da Seplag. Acho que a oposição está

em seu papel, a democracia se faz desse jeito. Mas já que o João falou da Bíblia,

quero lembrar de João, xará dele, 8:32 que diz assim: “Conhecereis a verdade, e a

verdade vos libertará”. E o que falo aqui é a verdade sobre a Lei nº 100. Obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado João Vítor

Xavier.

O deputado João Vítor  Xavier*  – Bom dia,  Sr.  Presidente;  bom dia,  senhoras e

senhores.

Sr. Presidente, acabei de ouvir o líder do governo, deputado Durval Ângelo, dizer

que  ninguém  será  demitido.  Se  ninguém  será  demitido,  se  vão  desobedecer  ao

Supremo,  vamos  votar  a  lei  hoje.  Se  é  para  desobedecer  ao  Supremo,  vamos

desobedecer votando uma lei da dignidade, dando às pessoas a oportunidade de

andar de cabeça erguida.

Essa emenda, apresentada pela oposição desta Casa, não tem outro nome senão

emenda da dignidade, emenda que resguardará a vida de pais e de mães de família

que dedicaram a sua vida à nossa criação. Tenho certeza de que muitos deputados

que aqui estão assentados, como eu, são fruto da escola pública. Se estou hoje nesta

tribuna, se estou hoje neste Plenário, eu o devo aos professores de escola pública.

Estudei  e  me formei  na  Escola  Estadual  José  Brandão,  em  Caeté,  e  na  Escola

Municipal  Dr.  João Pinheiro. Sou aluno de escola pública e quero ter  o direito  de

voltar a cada escola em que estudei, olhar nos olhos de cada professor e dizer: “Eu

não tirei o seu emprego; eu respeitei a sua história; eu respeitei o que você fez por

mim e pela minha família”.

Não consigo conceber como alguém sai de casa, com 30, 40, 50, 100 mil votos,

para tirar o emprego das pessoas. É isso que será feito na manhã de hoje, se essa
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emenda não for  aprovada: vão tirar  o emprego de vocês e, mais que isso, tirar  a

dignidade de vocês. Gostaria de ver se alguém que vota contra a dignidade humana

tem a coragem de dizer que o fez pela Constituição. A Constituição do nosso país fala

de  tantas  coisas  que  não  são  feitas.  A Constituição  garante  educação  a  todos,

garante moradia a todos, saúde a todos, e, na prática, nós não temos isso. Se a

Constituição fere a dignidade das pessoas, que nós a mudemos. A letra fria da lei não

pode ser mais forte que 50, 60 mil famílias que estão sendo prejudicadas. Temos a

oportunidade, no dia de hoje, de corrigir uma injustiça histórica com essa categoria.

Quantos mil, deputado João Leite, já se aposentaram com a Lei nº 100? E quantos

mil ainda poderão se aposentar?

Destaco que o voto em branco é voto contra vocês. Tem gente combinando, pelos

cantos da Casa, votar em branco. Votar em branco é votar contra os educadores que

formaram o nosso Estado e a nossa família.

Quero dizer ainda que estão propagandeando que o piso está sendo pago. Isso não

é verdade,  e  a  prova  está  aqui.  O  Estado de Minas  Gerais  continua  bloqueado,

porque o piso salarial não está sendo pago. A propaganda oficial é poderosa, mas a

verdade sempre vem à tona. E vem nas palavras do ex-presidente Lula, que disse,

nesta semana, que o PT está abaixo do volume morto. É esta a verdade, deputado

Mourão: eles estão abaixo do volume morto. E sabem por quê? Porque, no passado,

votaram a Lei nº 100 e hoje se unem contra esse mesmo trabalhador. Isso tem um

nome,  chama-se  incoerência,  mas  pode  ter  outro:  desrespeito.  E  ainda  outro:

populismo. E mais outro: submissão.

Nenhum governo é mais importante que o povo. Não ficaria feliz, deputado João

Leite, em agradar um governo e andar de cabeça baixa pelas ruas porque tirei  o

emprego das pessoas. Nós votaremos com vocês. Nós estaremos ao lado de vocês.

Votaremos  “sim”  para  a  PEC  da  dignidade;  votaremos  “sim”  para  a  PEC  da

honestidade. Quem trabalhou merece respeito, merece aposentar-se, merece ter a

sua dignidade.

Falamos  mais  uma vez:  estão  combinando,  pelos  corredores,  votar  em branco.

Votar em branco é votar contra vocês; votar em branco é votar contra os professores;

sair  do  Plenário  é  votar  contra  os  professores;  abstenção  é  votar  contra  os
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professores. Quem está ao lado de vocês só tem um voto a dar, e o voto é “sim”, pela

dignidade e pelo respeito aos educadores do nosso Estado. Obrigado, Presidente.

O  presidente  –  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Iran

Barbosa.

O deputado Iran Barbosa* – Em primeiro lugar, bom dia a todos os deputados, à

Mesa da Assembleia e a todos que nos assistem. Presidente,  eu queria começar

falando para V.  Exa. Nos meus seis anos de carreira política, sempre me fiz uma

determinada pergunta sobre largar a política. E não existe um dia em que eu não

conheça um político de bem que não pense em largar a política em algum momento.

Aliás,  acho  que  as  pessoas  que  entram  para  a  política  nunca  podem  fazê-lo

pensando em ficar a vida inteira, porque esse tipo de politica tem mais amor pela

cadeira que pelo trabalho que realizam.

Falo isso porque, se há uma coisa na política da qual tenho nojo, é a demagogia e a

hipocrisia. É isso que joga o nome de todos os políticos no chão. Quando saímos na

rua para falar sobre algo de bom que fizemos e a população não acredita, é porque

na democracia tem sempre aquela pessoa que, em vez de falar a verdade, como

geralmente se faz com o melhor amigo – “amigo, isso aqui não está dando certo,

vamos fazer a coisa certa” –, sempre diz: vai fundo; a piscina está vazia, mas você

pode pular de cabeça.

Meu pai,  Irani  Barbosa, esteve aqui  para votar a Lei  nº  100.  Ele nunca admitiu

hipocrisias e fez um discurso na Casa na época da aprovação da Lei nº 100. E estava

até revoltado. Ele falava o seguinte: “Todos nós, deputados, vamos votar em favor

dos professores. Mas não se iludam, a intenção do governo – e hoje de quase todas

essas pessoas que vieram aqui falar bonitinho – nunca foi a aprovação da Lei nº 100

só pelos professores”. A aprovação da matéria era uma manobra do então governo,

que  possibilitou  que ele  pegasse,  em  menos  de 7  anos,  quase  39  empréstimos,

totalizando  R$18.000.000.000,00  através  do  Certificado  de  Regularidade

Previdenciária que o governo de Minas conseguiu.

Volto a falar  com vocês.  Ouvi  vários  discursos hoje.  O primeiro que me vem à

cabeça cita sempre a questão de que é o PT querendo ferrar todo mundo. Hoje em

dia é o mais fácil de colar. Quando não se tem argumento, junte a estrelinha do PT
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que todo mundo vira bandido. Venho dizer a V. Exas. que subiu mais cedo à tribuna

um  parlamentar  dizendo  que  não  acreditava  que  deputados  de  90  mil  votos

acordavam de manhã para tirar emprego de professor.

O que não acredito, gente, é como deputados de 90 mil votos vieram aqui, no ano

passado,  para tomar todo o dinheiro do Funpemg e pagar a dívida do Estado de

Minas Gerais. Se hoje o governo de Minas está nessa situação é porque pegaram

todo o dinheiro do fundo previdenciário. Nesse momento, vários deputados que aqui

hoje  subiram  para  falar  de  dinheiro,  de  direito  de  professor,  não  estão...  (–

Manifestação das galerias.)

O presidente – Senhores, peço uma gentileza. O deputado está terminando o seu

encaminhamento, depois virá outro orador  e,  após as falas,  os  senhores poderão

manifestar-se com tranquilidade. Com a palavra, o deputado Iran Barbosa.

O deputado Iran Barbosa* – Gente, com licença. Sr. Presidente, antes de retomar

minha fala, quero dizer uma coisa que sempre falei na minha vida: vivemos numa

democracia,  democracia...  A democracia,  gente,  se  torna  base  num  país  quando

existe o direito de se manifestar. Não ligo que todas as pessoas, se quiserem, vaiem,

aplaudam ou se manifestem assim que eu encerrar minha fala. Isso é justo, é normal

e também é justo que as pessoas que quiserem façam campanha contra na próxima

eleição.  Isso  é  mais  do  que  justo.  (–  Manifestação  das  galerias.)  Mas  é  preciso

esperar que eu termine, Sr. Presidente.

Agora,  Srs.  Deputados,  para  terminarmos...  (–  Manifestação  das  galerias.)  Sr.

Presidente, peço que interrompa a contagem do meu tempo. Na primeira vez que

parei de falar, já estava com 7,5 minutos. Já perdi 4,5 minutos só nessa brincadeira.

O presidente – Se o orador é interrompido, tenho que aumentar o tempo de sua

manifestação.  Quanto  mais  rápido  for,  mais  rápido  votaremos.  Com  a  palavra,  o

deputado Iran Barbosa.

O deputado Iran Barbosa* – Agora quero falar o seguinte: consigo falar aqui os 18

bilhões de motivos pelos quais o governo do PSDB foi tão bonzinho em votar a Lei nº

100. Mas gostaria que me dessem uma explicação do motivo de estarmos fazendo

isso. Então, todos que estão vindo aqui são uns babacas que estão querendo ferrar o

professor?  Todo  mundo  que  está  vindo  aqui  votar  “não”  hoje?  É  isso?  Por  que
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estamos fazendo... Para começar, se isso fosse legal, se desse, se não houvesse

uma manifestação do Ministério Público falando que fazer isso é crime... Calma, vou

terminar.  Se não existisse jurisprudência dizendo que essa legislação já sai  daqui

morta,  seria  bom  para  o  governador  Pimentel  ter  novamente  uma  Certidão  de

Regularidade Previdenciária, porque ele poderia voltar a pegar empréstimos, e Minas

sairia do buraco onde enfiaram o governo mineiro. O governo de Minas poderia fazer

bandeirinha para todo mundo aqui e dizer: “Não. Gente, mantivemos. Votamos a PEC

nº 3. Votamos a emenda e está todo mundo efetivado”.

Poderia vender essa ilusão, mas não é verdade. É aí que vem a mesma questão,

presidente, que me revolta na política de hoje em dia. Em primeiro lugar, o que mais

me revolta na política hoje em dia são aquelas pessoas que fogem do debate, as

cadeiras vazias. A segunda coisa é a demagogia. Na política as pessoas poderiam ter

se apegado a uma posição mais forte e votado no certo em vez de votar no popular.

O país deixou de crescer porque as pessoas votam no popular, no bonitinho, em vez

de votar no certo. Estou aqui para falar com vocês: senhores, eu sim estou a favor

dos professores. Para começar, o líder Durval Ângelo já falou, e eu faço questão de

colocar  a  cara  a  tapa aqui,  como fiz  com todos os  meus  posicionamentos como

deputado e vereador.  Coloco minha cara a tapa aqui para falar que o governo de

Minas conseguiu a prorrogação do julgamento da Lei 100. O governo tem mantido e

afastado vários professores que hoje estão podendo se aposentar e vai manter os

servidores contratados. E não é desrespeitando Supremo Tribunal, não. O governo de

Minas,  deputado  João Vítor  Xavier,  não  está  desrespeitando o  Supremo Tribunal

quando fala que vai manter os 17 mil servidores do Estado de Minas. Nesse caso ele

está falando o seguinte: vamos criar mais vagas, vamos fazer mais concursos, vamos

fazer mais contratações, vamos finalmente voltar a investir na estrutura de governo

em Minas, que ficou abandonada.

Nos  últimos  quatro  anos,  eu  não estava  aqui,  mas  hoje  o  que me revolta,  Sr.

Presidente, são as pessoas que tomaram o dinheiro do Fundo Previdenciário. Depois

que sairmos daqui gostaria que todos os servidores pensassem no que significa, não

só para os professores, como para cada funcionário do Estado de Minas, a usurpação

do  Fundo  Previdenciário  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Queria  que  todo  mundo
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pensasse no que foi o engodo de R$18.000.000.000,00, para rolar de governo para

governo uma dívida que está praticamente impagável e que afundou o Estado num

déficit de R$7.000.000.000,00.

Queria também que as pessoas viessem aqui e colocassem que tipo de político

vocês querem. Vocês têm que pensar justamente no seguinte: após um acidente de

carro, você chega a um hospital precisando amputar uma perna para sobreviver. Você

quer um médico que lhe ampute a perna e lhe possibilite sobreviver ou você quer um

médico que lhe mande voltar para casa e fale que você está bem, que ali é o hospital

das  maravilhas?  Você  quer  esse  profissional  das  maravilhas  ou  pessoas  que

realmente  façam  a  diferença  e  lutam  pela  mudança?  Presidente,  a  situação  dos

servidores, principalmente dos professores, vai ser honrada pelo governo de Minas.

Mas, para o dente novo nascer, o dente morto tem que cair. Obrigado.

O  presidente  –  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Arlen

Santiago.

O deputado Arlen  Santiago* – Bom dia,  presidente,  deputado Adalclever  Lopes;

deputadas Arlete Magalhães, Rosângela Reis, Geisa Teixeira, Ione Pinheiro e Cristina

Corrêa; deputados; lutadores e trabalhadores da educação.

Venho a esta tribuna na tentativa  de sensibilizar  os deputados e as  deputadas,

especialmente aqueles que têm vínculo com a educação, para não deixar que seja

feita  tanta  maldade  com  os  professores  como  estão  querendo  fazer.  Quero

cumprimentar os professores e dizer que estou falando em nome de Minas Gerais

porque sou um deputado de Minas Gerais. Entretanto, também falo em nome dos

deputados Carlos Pimenta e Gil Pereira, que votarão com vocês. Da mesma forma,

falo  em  nome  do  deputado  Felipe  Attiê,  de  Uberlândia,  que  não  abandona  os

professores.

Infelizmente, existem grandes juristas que não estão nos tribunais e que às vezes

nem fizeram direito que dizem que a PEC nº 3 é inconstitucional. Pessoal, não vamos

deixar a maldade prevalecer e votar a favor. Deixemos a Justiça decidir essa falta de

constitucionalidade. Aliás, todos os deputados votaram a favor da Lei nº 100, que deu

direito a 23 mil pessoas que prestaram serviços à educação do nosso Estado de se

aposentar tranquilamente e de ter direito ao atendimento do Ipsemg, que não é bom,

mas é melhor que o atendimento do SUS.
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Por  falar  em  SUS,  somente  no  ano  passado,  ele  deixou  de  aplicar

R$10.000.000.000,00 do orçamento, e a saúde está um caos. Meus amigos, sei que

alguns vão querer jogá-los no SUS, mas saibam que foi publicada uma resolução do

governo do Estado acabando com o dinheiro repassado ao Pro-Hosp, ao ProUrge e

ao Samu. E agora será autorizada a criação de uma comissão para discutir o que a

comissão já discutiu em seis meses de governo? Faz nove meses que este governo

entrou no Estado e ainda vai criar uma comissão para saber o que será feito.

Dei esse exemplo para mostrar que isso não se diferencia, em nada, do que estão

fazendo com vocês. “Rapa o tacho; joga essa turma no lixo.” Não aceitamos que se

faça isso. Precisamos apelar não só para a consciência, mas também para o coração

dos deputados que viram os professores, nos bancos das escolas, cuidar de ensinar

as letras, como disse o deputado João Vítor Xavier. Não vamos apelar apenas para a

consciência, e sim para a alma e para o coração. Não deixem que aconteça tanta

maldade.

Meu povo, peço desculpas ao pessoal de Gouveia, porque não pude ir até aquela

cidade  fazer  uma palestra  sobre  saúde,  já  que  não  poderia  deixar  de  me fazer

presente neste Plenário para votar a favor de vocês.

E muito claramente precisamos agradecer à APPMG, à Joana D'Arc e ao Mário,

que não abandonaram vocês. Eles são diferentes de outros que receberam o dinheiro

de vocês e estão contra vocês. Mas eu acho que muitos apostam na memória dos

brasileiros. Estamos, por exemplo, vendo – e vocês sabem disso – que foi prometido

pela presidenta da República abaixar o valor da conta de luz. Tragam para mim uma

conta da casa de vocês que teve abaixado o seu valor. Aumentaram os impostos. E

os juros do cheque especial, que, às vezes, todos nós e os professores utilizamos?

Ele tem os maiores juros do mundo. E a dívida que vocês têm hoje? A dívida do Brasil

não é da presidenta, mas de todos nós. São R$2.500.000.000.000,00. Foi falado que

sempre teriam carinho com vocês, mas não estão tendo. Foi falado que, na hora em

que o PT ganhasse o governo do Estado, melhorariam a saúde e as estradas. Sabem

como estão melhorando as estradas? Vocês rodaram pelas estradas, e há pedágio

para todo lugar. Querem arrancar mais dinheiro, querem rapar o tacho dos efetivados.

Mas tem mais maldade sendo feita. Se 23 mil se aposentaram, quer dizer que não
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precisavam  chamar  apenas  11  mil  concursados.  Poderiam  chamar  23  mil

concursados.  Efetivado não atrapalha concursado.  Dá para chamar  os 23 mil.  Se

votarmos hoje o projeto e alguém entrar na Justiça contra vocês, até que isso seja

resolvido, aposentarão mais 7 mil ou 10 mil ou 20 mil, e aí vai poder dar certo. Agora

o que não pode são os arautos da verdade ou os arautos da mentira chegar aqui e

falar: “É inconstitucional. Vou votar contra por causa disso”. Isso não pode. Votem e

deixem seguir o caminho que precisa ser acompanhado.

Sabemos que alguns deputados  declararam como vão votar.  Ouvimos o  Dalmo

Ribeiro Silva fazer sua declaração. Também ouvimos os deputados Tito Torres, Dilzon

Melo,  Sargento Rodrigues, Ione Pinheiro, João Leite,  Gustavo Valadares, Gustavo

Corrêa e vários outros. Estamos também ouvindo outros boatos de que muita gente

quer ser governista. Quero dizer aos deputados que eu sei que o PT é duro, que o PT

é perseguidor, mas votem com esse povo que precisa de vocês. Depois, o que o

governo fará com vocês? Vai retaliá-los? Não vai, porque ele precisará de vocês para

outras votações. Se ele os retaliar, será ruim para ele, que precisa ter sua base nesta

Casa. Dessa maneira precisamos dos efetivados juntos. Conversem e passem isso

aos seus deputados.

Srs.  Deputados,  um último posicionamento:  façam 70 mil  famílias  dormir  hoje à

noite e ficar felizes. Além dos que, como disse o deputado João Leite, se suicidaram,

há muitos que estão na Lei nº 100 e têm câncer ou outras doenças graves. E o pior:

não acreditem que, chamando os concursados, eles vão assumir. Em Montes Claros,

por exemplo, chamaram 53 concursados, mas 28 tomaram pau, não passaram no

exame médico. Vejam como o DAG está perseguindo todos vocês. Está mandando

embora,  e aí é constitucional.  Ele é efetivo em um cargo à tarde,  é efetivado de

manhã. Passou no concurso, mas de manhã ele não está apto e à tarde ele está

apto.

Então, agradeço a todos vocês. Peço à deputada Celise Laviola, aos deputados

Roberto  Andrade,  João  Magalhães,  Pimenta  e  à  deputada  Rosângela  Reis  que

façamos esse povo feliz. Agradeço também ao presidente Adalclever Lopes. Querem

que vocês se lembrem de que ele colocou o projeto em pauta e liberou a entrada de

vocês. Os que estão lá fora, centenas de pessoas, façam essa corrente do bem. Nós
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acreditamos. Vamos convencer os deputados. Os que votarem “em branco” ou que

saírem do Plenário são contra os efetivados. Eu acredito, por isso estou aqui. Vou

votar.  Quero  conversar  com  os  deputados.  Precisamos  estar  juntos.  Chega  de

maldade neste país que está sendo levado a bancarrota. É só imposto e dificuldades.

Meus amigos, precisamos salvar vidas. Quem está votando contra está dando jeito

de levar muitas pessoas à depressão e à morte. Não vamos fazer o amanhã de ódio.

Vamos fazer o amanhã de povo feliz. Levantem, deputados, votem com o coração.

Podem ter certeza de que a mão perseguidora do governo não vai conseguir atingir

vocês, os que estão com medo de seus prefeitos terem os recursos bloqueados e os

hospitais fechados. Os hospitais já  estão fechando, porque o governo federal  não

quer cuidar da saúde do povo. Deixa isso. Vai para frente. Vamos brigar. Vamos à

luta. Precisamos fazer os efetivados felizes. Voto “sim”. Eu acredito.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  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.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Paulo Lamac.

O deputado Paulo Lamac* – Bom dia a todos e todas. Saúdo todas as pessoas que

nos acompanham nas galerias da Assembleia, professores e agentes que aguardam

pela votação, pessoal da justiça. Esperamos, em breve, votar o 2º turno do projeto

dos agentes. Quero dizer a todos vocês, colegas, que a situação dos agentes tem

inspirado, junto com a proposta apresentada por vários deputados à Comissão de

Educação,  análise  e  aprofundamento  dessa  questão  principal  de  que  estamos

tratando hoje.

Em primeiro lugar, fazendo referência às falas que me antecederam, não me vejo e

não vejo nenhum dos parlamentares como príncipe. Fomos eleitos pela população e

temos o dever – o que não é um favor – de observar a organização da sociedade

para  seu melhor  funcionamento  para  todos  os mineiros  e  mineiras.  Não  tenho  a

pretensão  e  não  vim  aqui  fazer  deste  lugar  um  palanque.  Não  pretendo  ter  a
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eloquência de alguns que me antecederam, mas, como presidente da Comissão de

Educação e profissional da área, tenho o dever de fazer uma análise técnica, que

quero compartilhar com todos e com todas. Certamente, temos de considerar todos

os aspectos envolvidos. Não tenho condições, até pela minha formação, de ceder ao

discurso fácil e à vontade de receber aplausos e concordância de todos e de todas,

mas temos de ser justos.

O primeiro ponto apresentado que gostaria  que ficasse explícito é o seguinte: a

responsabilidade por essa situação é do Estado de Minas Gerais e está muito além

do governo A e do governo B ou do partido A e do partido B. Hoje estamos nessa

situação porque, em algum momento, o governo do Estado tomou uma medida que o

Supremo considerou inconstitucional, então viemos buscar uma solução. Há algo que

unifica todos – buscar  uma solução –, mas ainda não há consenso.  Essa é uma

questão de justiça do Estado de Minas Gerais, e não do governo A ou do governo B,

pois  ninguém  está  fazendo  favor  a  ninguém.  Os  servidores  que  estão  aqui  hoje

acreditaram,  do  mesmo  jeito  que  estão  acreditando  agora.  Há  oito  anos,  vocês

acreditaram,  mas,  infelizmente,  depois,  decepcionaram-se.  Temos  de  ter  muita

clareza e cautela para acreditarmos em algo que seja crível.

Por um dever de justiça, seja qual for o resultado da votação de hoje, certamente o

assunto  não se esgotará.  Se a  emenda for  aprovada conforme os parlamentares

desejam,  a  discussão  será  feita  no  Supremo.  Não  tenham  dúvidas  disso.  Se  a

emenda não for aprovada, o assunto continuará, pois a responsabilidade do Estado

com vocês e com todos os profissionais é indiscutível e objetiva. Em alguns instantes,

votaremos a emenda. Enquanto apresento essa construção e o que estamos fazendo

na Comissão de Educação, os nossos líderes estão organizando a condição de voto,

pois esse número de inscritos lido pelo presidente projeta a votação para daqui a

algumas horas, mas não é isso o que desejamos. Os líderes estão tentando fazer um

acordo enquanto faço a apresentação dessa forma de organização que pensamos.

Sou oriundo de escola pública da rede estadual. Fui aluno do Instituto de Educação

de Minas Gerais, com muita honra e orgulho. Ainda mantenho laços com essa escola

e quero ter condições de voltar lá e olhar para os meus professores e colegas com

toda tranquilidade por não ter-lhes vendido um peixe podre e algo que, depois, não
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consiga garantir. Estamos nos debruçando sobre uma proposta que apresentarei a

vocês,  baseada  em  uma  experiência  recente  que  tivemos  com  os  agentes

penitenciários, que, aliás, obtiveram uma vitória louvável na semana que antecedeu.

Alguns pontos são indiscutíveis e têm de ser levados em consideração. Os servidores

da  Lei  nº  100  têm  tempo  efetivo  de  exercício  prestado  que  não  pode  ser

desconsiderado em momento nenhum. Uns têm mais, outros têm menos; alguns têm

muito tempo e estão prestes a se aposentar, outros deram sorte, foram beneficiados

pela Lei nº 100 e são jovens ainda, mas também têm tempo de serviço, o que deve

ser considerado.

Um ponto foi levantado por um parlamentar que me antecedeu. Como posso estar

apto para um cargo e não estar para outro em outro turno? A questão da perícia é

evidente. Isso é lógico. Quem está em pleno exercício da atividade profissional não

tem de ser forçado a passar por nova perícia, uma vez que está efetivamente em

exercício.

Então, a questão é objetiva. Quanto aos afastados, fiquei muito tranquilo quando o

líder, deputado Durval Ângelo, fala da disposição do Estado. Vejam bem, quando um

líder do governo vem aqui, no Plenário da Assembleia, e fala uma coisa como essa,

meus amigos, é compromisso. Compromisso que cada um de nós, cada um de vocês

pode cobrar. Então, quando ele diz que os afastados serão aposentados pelo regime

do Estado é um compromisso que nos tranquiliza, pois, certamente, os servidores

afastados  estão  numa  situação  delicada,  assim  como  aqueles  em  ajustamento

funcional. É preciso que a regra seja definida para que essas situações possam ser

tratadas de maneira adequada.

Objetivamente, o meu tempo já vai se escoando. Precisamos de instrumentos que

garantam que os direitos adquiridos por vocês sejam preservados. Caso se vote a

emenda  favoravelmente,  será  discutido  pelo  Supremo  se  serão  ou  não.  Pode

beneficiar  alguns  ou  não.  Caso  não  seja,  precisaremos  nos  debruçar  sobre  o

aprimoramento dos instrumentos. Entendo que as designações, como são feitas hoje,

são instrumentos que precisam ser muito aprimorados. Em outras áreas, como, por

exemplo,  na  área  de  segurança,  temos  contratos  administrativos  que  têm  uma

duração maior – ou seja, dois anos, mas que poderiam ser de três anos – e dão mais
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tranquilidade para o servidor do que uma designação de um ano. Este é um ponto

importante.

Outro ponto em que precisamos ter clareza é que não estamos aqui simplesmente

no discurso. Não ocupei esta tribuna para me debruçar sobre um discurso reduzido, a

favor ou contra; bondade ou maldade. Isso é muito superficial, especialmente para

tratar  com  professor.  Temos  uma  questão  concreta,  meus  amigos.  Temos  um

posicionamento  pela  inconstitucionalidade;  temos  um  posicionamento  claro  que  a

estabilidade  só  pode  ser  adquirida  por  concurso  público.  Temos  que  criar

instrumentos para que o Estado assuma a responsabilidade que tem com vocês. Se

não for a PEC, qual será? Quero deixar claro que estamos abrindo essa discussão na

Comissão de Educação para  que os instrumentos sejam aprimorados.  Depois  da

votação de hoje, ainda assim teremos que nos debruçar sobre isso. Ainda vamos nos

encontrar muito, porque esse assunto vai longe,  meus amigos.  Gostaria de poder

resolver  tudo  hoje.  Encerro  o  meu  pronunciamento,  deixando  a  Comissão  de

Educação consciente da questão e aberta para que, após a votação, possamos, com

a participação de todos, da situação, da oposição e de todos os blocos desta Casa,

construir uma proposta responsável e verdadeira, que, realmente, nos dê condições

de olhar para os professores e dizer: encontramos uma solução para o problema da

Lei  nº  100,  que  não  fomos  nós  que  criamos.  Este  é  o  meu  desejo.  Obrigado,

presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O deputado Rogério  Correia  –  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Vou ser  o  mais  breve

possível.  Quero  saudar  também  os  agentes  penitenciários  presentes,  que  estão

esperando  a  votação  do  projeto  deles,  que  ficou  agarrado  durante  12  anos  no

governo passado e não foi resolvido.

Hoje vamos resolver. Sejam bem-vindos! Cumprimento os companheiros da saúde

aqui presentes. Vai ser votado hoje, na Comissão de Justiça, o projeto de aumento.

Cumprimento também os servidores do Ipsemg e os agentes socioeducativos, que

estão lá fora, aguardando o término da nossa reunião, a fim de votarmos o projeto de

aumento  deles.  Portanto  devemos  ser  rápidos.  Cumprimentamos  também  os
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trabalhadores  da  educação,  que  vieram  acompanhar  a  votação  da  Proposta  à

Constituição nº 35. Sejam bem-vindos!

Presidente, vou encaminhar favoravelmente à aprovação da PEC nº 35. Tentarei ser

rápido, mas peço que vocês prestem atenção aos principais pontos dessa PEC, que

vai viabilizar a aprovação do Projeto nº 1.504, que estará em redação final, se tudo

der  certo,  ainda  hoje.  Esse  projeto  tem  pontos  fundamentais  que  representam

avanços e conquistas dos trabalhadores da educação. Vou citar alguns: 1 – fim do

regime do subsídio. Acaba o subsídio, que foi votado na legislatura passada, mas

agora tem fim, como exigência dos trabalhadores da educação, que não querem mais

o maldito subsídio, que era chamado nas escolas de suicídio. Então, o suicídio acaba;

2 – com a PEC nº 35 se viabiliza o piso salarial nacional para jornada de 24 horas-

aula. Acabou a conversa de jornada de 40 horas-aula, como ocorria no governo do

PSDB. Agora, serão 24 horas-aula; 3 – o projeto está descongelando a carreira. No

governo  Pimentel  vai  haver  duas  promoções.  Não  houve  nenhuma promoção  no

governo tucano, no governo Aécio Neves; 4 – será concedido reajuste anual no mês

de janeiro, conforme o reajuste do piso nacional. Não havia reajuste anual. No ano

passado foi 0% de reajuste. Neste ano, vamos começar com 13,06% de reajuste; 5 –

todos  os  aposentados  estão  incluídos  nos  mesmos  benefícios  concedidos  aos

servidores da ativa; 6 – todos os cargos comissionados, todos os trabalhadores da

Lei nº 100, designados e concursados, estão incluídos nesse acordo, então ele vale

para todos os trabalhadores e todas as carreiras; 7 – os diretores de escola poderão

optar pela dobra do salário mais 50%, conquista que não tiveram durante 12 anos do

governo passado, tucano; 8 – todos os trabalhadores da educação que participaram

daquela  greve  de  112  dias  contra  Aécio  e  Anastasia  serão anistiados,  não  terão

punição,  porque o  projeto  de lei  concede essa anistia;  9  –  todos terão  acesso à

alimentação escolar. Pasmem, senhores e senhoras: os trabalhadores da educação

foram  proibidos  de  se  alimentar  nas  escolas.  Isso  também  acaba,  12  anos  de

maldade  tucana  que  acaba  com  esse  projeto;  10  –  serão  nomeados  60  mil

trabalhadores até 2018; 11 – eleição direta para diretores de escolas em dezembro;

12 – fim do passivo das aposentadorias. Foram publicadas agora 1.200,  que vão

funcionar; 13 – conforme o deputado Durval Ângelo anunciou, não haverá demissão

de nenhum trabalhador da Lei nº 100, nenhum trabalhador será demitido.
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Para isso, vocês não precisam acreditar em milagres, porque milagres não serão

feitos na Assembleia Legislativa. E não precisarão também de se confrontar com o

Supremo Tribunal Federal – STF –, que este tem a palavra final das leis. Como o

governador  Pimentel  vai  garantir  que  não  haverá  demissões?  Peço  àqueles  que

vieram aqui para vaiar o PT e aplaudir o PSDB que nos escutem, pois estou certo de

que falarei algo que interessa a todas e a todos. É importante, porque disso sairá uma

solução. A solução não sai de uma mercadoria que não se pode entregar. A oposição

está  oferecendo  a  vocês  uma  mercadoria  que  não  pode  ser  entregue,  porque,

infelizmente, ninguém pode superar a palavra do STF.

O que o governador Fernando Pimentel está colocando para os professores da Lei

nº 100? Algo semelhante ao que ocorrerá com os agentes penitenciários. Eles não

serão  demitidos.  A  lei  que  votaremos  não  os  coloca  como  efetivos,  porque  a

Assembleia não pode efetivar servidor público. Isso só pode ser feito por meio de

concurso. O caso deles está sendo resolvido com a prorrogação do contrato por mais

dois anos. Assim como Pimentel prorrogou até dezembro, poderão ser feitos novos

contratos com os designados, levando-se em consideração o tempo de serviço. Esse

é um compromisso já estabelecido.

Marília Campos, você estava preocupada, mas os que estão em ajustamento ou

adoecidos  serão  imediatamente  absorvidos.  Isso  também  está  no  acordo.  Eles

também vão aposentar-se pelo Ipsemg, ou seja, todos os que estão em ajustamento

e todos os que estão adoecidos. Por quê? Porque isso não fere a decisão do STF.

Todos os trabalhadores em educação poderão contar o tempo de serviço para os

próximos concursos, o que garantirá que muitos possam ter vaga estabelecida e,

imediatamente, normalizada sua situação.

Aos  trabalhadores  da  Lei  nº  100  lembro  que  não  podem  acreditar  naqueles

deputados que, no passado, votaram tudo contra vocês e, agora, prometem milagres.

Dizem  que  o  milagre  solucionará.  Sinceramente,  o  que  deve  ser  resolvido  são

posições, legislações que não se contraponham ao STF. Essas são as medidas que

estão  sendo  levantadas  para  resolver  o  problema  da  Lei  nº  100.  Podem  ficar

tranquilos, porque o Sind-UTE está fazendo um bom acordo salarial. Ao ver, aqui, que

a galeria vaia o sindicato e aplaude Aécio Neves, fico estarrecido... (– Manifestação

das galerias.)
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O presidente – Senhores, é o penúltimo orador inscrito. Depois, vamos ter o último

e passaremos para o processo de votação. Peço, portanto, a paciência de vocês.

Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério  Correia –  Presidente,  isso era  o  que eu tinha a  dizer.  Os

trabalhadores da Lei nº 100 terão uma solução da nossa parte, e não demagogia. Se

os trabalhadores da educação vaiam o sindicato e aplaudem Aécio, há alguma coisa

errada. Prefiro ficar com os trabalhadores da educação que, como vocês, sempre

lutaram e que agora estão conquistando muitas vitórias com o governo Pimentel, que,

durante 12 anos, foram negadas pelos tucanos.

Muito  obrigado,  presidente.  Votaremos  favoravelmente  à  PEC  nº  35,  contra  a

demagogia, e a favor de uma solução para os trabalhadores da Lei nº 100.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, público

que  nos  assiste  por  meio  da  TV  Assembleia,  quero  cumprimentar  todos  os

trabalhadores  da  educação que aqui  se encontram e os  agentes penitenciários  e

socioeducativos.  Sr.  Presidente,  de  imediato,  gostaria  de  dizer  que  o  bloco  de

oposição está todo aqui  para votar  favoravelmente aos trabalhadores designados.

Tenho ocupado esta tribuna constantemente para dizer que o PT abandonou suas

bandeiras.  O  PT  abandonou  as  suas  bandeiras.  Tenho  dito  isso  aos  deputados

Rogério Correia e Durval  Ângelo todos os dias na tribuna e nas comissões desta

Casa.  Aqueles  que se  diziam ser  defensores  de  trabalhadores  escolhem  qual  os

trabalhadores vão defender. “Defendemos os concursados que o Sind-UTE defende.”

Os designados não são trabalhadores. O PT tem essa bandeira com eles.

Eu  e  o  deputado  João  Leite  recebemos  na  Comissão  de  Segurança  Pública,

deputados Felipe Attiê e Dalmo, duas designadas com 29 anos de trabalho prestado.

E  aí  você  ouve  um  deputado  dizer  que  detesta  demagogia  e  hipocrisia.  Vou

responder a esse deputado que detesto safadeza, ladroagem e roubalheira. O que

detesto na política é petrolão, é o dinheiro do povo surrupiado. E sabemos quem está

surrupiando o dinheiro do povo.

Peço  à  assessoria  da  Mesa  que  me  forneça  um  exemplar  da  Constituição  da
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República, com o prefácio do Ulysses Guimarães, para vocês entenderem por que

temos de votar favoravelmente à emenda. Por que a Constituição foi criada? Vejo o

deputado Rogério Correia, professor de matemática, querer dar aula de direito. Tenha

a  santa  paciência.  O  deputado  é  formado  em  exatas  e  quer  dar  aula  de  direito

constitucional. Não dá para aceitar isso. O que não dá para aceitar é a demagogia de

dizer que é defensor de trabalhador. Se é defensor de trabalhador, qual é a solução?

Ouvi atentamente todos os deputados que me antecederam. Neste exemplar consta o

prefácio? Gostaria de silêncio absoluto de vocês. Alguns deputados estão falando que

vão  votar  em  branco;  outros  vão  sair  do  Plenário,  ou  seja,  não  vão  assumir  o

compromisso de votar com os educadores. Alguns deputados estão dizendo que vão

votar “em branco”. Olhem o prefácio da Constituição da República. (– Lê:)

“O  homem  é o  problema da  sociedade brasileira:  sem  salário,  analfabeto,  sem

saúde, sem casa, portanto, sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de

miséria que envergonham o País. Diferentemente das sete Constituições anteriores,

começa  com o  homem.  Graficamente  testemunha a  primazia  do  homem,  que  foi

escrita para o homem, que o homem é seu fim e sua esperança. É a Constituição

cidadã”.  É  disso  que  estamos  falando  aqui,  de  amparar  seres  humanos,

trabalhadores,  não  fazer  deles  bucha  e  jogar  no  lixo,  como  faz  o  Partido  dos

Trabalhadores e a base do governo ao querer derrotar a emenda. A Constituição não

foi escrita para manter palácios luxuosos, para manter o Judiciário, o Legislativo e o

Executivo, mas para o homem. O seu fim é o homem, a mulher, os trabalhadores da

educação  que  pedem  amparo,  pelo  amor  de  Deus,  que  pedem  para  não  ser

mandados para a rua com uma mão na frente e outra atrás.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, educadores aqui presentes, se vocês estivessem

numa relação  de  29  anos  com  a  Justiça  do  Trabalho,  trabalhando  para  o  setor

privado, o mesmo Estado que prorrogou a designação teria de pagar indenização,

fundo de garantia, multa de 40%, 13º salário e férias para todos esses funcionários. E

aí? Os deputados querem jogar vocês na rua? Aqui está cheio de deputados que

votaram  uma vergonha:  votaram  o  auxílio-livro  de  R$13.000,00  para  promotores.

Deputado Rogério Correia, é o mesmo promotor que V.  Exa. provocou para dizer

como deputado deve votar nesta Casa. Isso é uma vergonha. É o mesmo promotor

que veio dizer para nós como deputado deve votar.
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Sr. Presidente, deputado Adalclever Lopes, V. Exa. tem de dizer a esse promotor

para se colocar no lugar dele. Promotor não recomenda de que forma deputado vota.

Deputado é membro de Poder. Promotor tem de respeitar  deputado. Esse mesmo

promotor  disse aqui:  ”Considerando que cabe ao Ministério  Público a defesa dos

direitos  assegurados  nas  Constituições  Federal  e  Estadual,  entre  os  quais,  a

legalidade e a moralidade...”  Qual  é a moralidade de se receber  R$13.000,00 de

auxílio-livro?  Dividindo  isso  por  12,  dá  R$1.080,00  por  mês,  salário  que  muitos

serventuários  não  ganham,  pois  ganham  R$800,00  por  mês.  Cadê  os  corajosos

deputados que votaram o auxílio-livro? Eu sei. A lista está aqui, da votação do PLC 59

e do PLC 62.  Votaram a  favor  do  auxílio-livro  de  R$13.000,00.  Cadê o  PT para

defender  os  trabalhadores,  deputado  João  Leite?  Abandonaram.  Isso  é  covardia.

Votar para esse promotor vir  conversar fiado, Sr. Presidente, pode. Esse promotor

tem de entender que ele não recomenda ao deputado. Ele pega essa recomendação

dele e joga na lata de lixo. Promotor não recomenda de que forma deputado vota.

Com  a  recomendação  de  promotor  igual  a  ele,  faço  é  isso:  rasgo.  Essa  é  a

recomendação do Ministério Público. Aqui, deputado tem autonomia. Vota de acordo

com sua consciência.

Deputado  João  Leite,  espero  que  os  deputados  do  PT  não  abandonem  os

designados,  que são  trabalhadores,  pessoas  que  labutam de 8  da  manhã às  18

horas.  Trabalham  muito  mais  que  esse promotor  que  fez  essa recomendação.  E

promotor  ganha  R$28.000,00  de salário,  mais  R$2.800,00 de auxílio-saúde,  mais

R$740,00 de vale-alimentação, mais R$13.000,00 de auxílio-livro e mais R$4.300,00

de auxílio-moradia. E um promotor fez a recomendação. Vá se catar, promotor, vá

cuidar da sua promotoria, dos seus subordinados. Não venha apitar na nossa Casa.

Isso aqui é Poder. Aqui votamos do jeito que entendemos.

Quero  fazer  um  apelo:  já  que  os  deputados  do  PT  não  querem  defender  os

designados da educação, dizendo que isso aqui é demagogia, que isso é firula, qual

desses deputados aqui pode falar que é Ministro do STF? Nenhum. Ninguém aqui vai

julgar  emenda.  Vem  aqui  um  professor  de  matemática  dar  aula  de  direito

constitucional. Temos de ter muita paciência para ouvir o que ouvimos ali.

Sr.  Presidente,  o  incrível  é  que  o  deputado  Durval  Ângelo,  referendado  pelo
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deputado Rogério Correia, disse o seguinte: “Não haverá demissões”. Se não haverá

demissões, o governo do PT vai descumprir o acordo? Isso vale? Os dois deputados

disseram aqui que não haverá demissão. Isso é conversa para boi dormir. Deputado

João Leite, não haverá demissão, ou seja, então o governo do PT vai descumprir o

acordo. Uma hora a Lei 100 é boa, noutra hora a Lei 100 não vale nada.

Estamos aqui  defendendo a emenda e ela  será votada.  Haverá duas votações:

primeiro, a PEC, em que todos nós votaremos a favor; depois, a emenda, e é nela

que vocês têm de ficar de olho. É aí que vocês conhecerão verdadeiramente quem se

preocupa com o designado, quem se preocupa com trabalhador, quem se preocupa

com o ser  humano.  Deputada Rosângela  Reis,  se a  emenda for  inconstitucional,

deixe o STF dizê-lo.  Aqui  nós temos o dever moral de defender os trabalhadores

porque não podemos fazer distinção; se é concursado, defendemos de unha e dente,

se é designado, nós lhes viramos as costas como o fez o PT. O PT abandonou os

trabalhadores designados. Estou concluindo e lhe agradeço pela maestria com que

conduz esta Casa.

O PT abandonou vocês. Digo aos colegas que não votem contra o trabalhador pois

isso é desumano, é jogar pai de família na rua depois de 10, 15, 20, 29 anos de

trabalho. Isso não podemos aceitar.  Mas, se o PT vai  descumprir  o acórdão,  não

venha  dizer  que  a  emenda  é  inconstitucional,  não  venha  com  essa  conversa.

Portanto,  podemos  fazer  livremente  a  votação,  votar  “sim”  em  defesa  dos

trabalhadores.

O presidente  –  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,  a

proposta, salvo emenda.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio
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Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson

Batista  –  Duarte  Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –  Emidinho Madeira  –

Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta –

Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo  –  Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Hely Tarqüínio – 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 – Marcio Santiago

– Marília Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago

Cota  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –  Tony Carlos  –  Ulysses  Gomes  –  Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O deputado Lafayette de Andrada – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  67  deputados.  Não houve voto

contrário. Está aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago –

Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Duarte

Bechir – Fabiano Tolentino – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada –

Luiz Humberto Carneiro – Roberto Andrade – Sargento Rodrigues – Thiago Cota –

Tito Torres – Wander Borges.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva  –  Cabo Júlio  – Celinho do Sinttrocel  –  Celise Laviola  – Cristiano Silveira  –

Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Emidinho

Madeira – Fábio Cherem – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Ivair Nogueira –

João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago –
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Marília Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  24  deputados;  votaram  “não”  38  deputados;

totalizando 62 votos. Está rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovada, em 2º

turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Votação, 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.  No decorrer  da  discussão,  foi  apresentada em Plenário  a  Emenda nº  1.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto, salvo emenda.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson

Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio Cherem – Felipe  Attiê  –  Geisa Teixeira –  Geraldo  Pimenta  – Gil  Pereira –

Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely

Tarqüínio  –  Inácio Franco –  Ione Pinheiro  – Iran  Barbosa – Isauro Calais  – Ivair

Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Leite  –  João  Magalhães  –  João  Vítor  Xavier  –

Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro –
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Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento

Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses Gomes – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  65  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Votação da Emenda nº 1.

O deputado Gustavo Corrêa – Solicito a leitura da emenda, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, o secretário, para proceder à leitura da Emenda nº

1.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Lê a Emenda nº 1, publicada na edição

do dia 23/6/2015.)

O presidente – Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bonifácio

Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva

– Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte

Bechir – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem –

Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil  Pereira – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio

Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto

– João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília

Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto

Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda –

Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  65  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

1.660/2015 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.
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Questão de Ordem

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Quero  apenas  orientar,  Sr.  Presidente.  As

galerias  estão  achando  que ainda vamos  votar  mais  alguma coisa  em relação  à

emenda. A Emenda nº 35, dos educadores designados, foi derrotada pela base de

governo. Eles precisam saber que os designados foram derrotados.

O presidente – Votação, 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. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio

Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão –

Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon

Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir –

Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado –  Emidinho Madeira  –  Fabiano Tolentino –  Fábio

Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto

Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio –

Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – João Vítor  Xavier  – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho –

Paulo Lamac – Professor  Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  62  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.248/2015 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio  Mourão  –  Braulio  Braz  –  Cabo  Júlio  –  Carlos  Pimenta  –  Celinho  do

Sinttrocel – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo –

Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval

Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem –

Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil  Pereira – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio

Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto

– João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília

Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto

Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  64  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, 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  concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto
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com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresentou.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opina pela rejeição da Emenda nº 3. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* – Presidente, vou ser extremamente breve e rápido

nas  minhas  palavras.  Gostaria  apenas  de  dizer  que  havia  apresentado  um

requerimento pedindo o adiamento desta votação, sobretudo em função de ter sido

aprovada a realização de uma audiência pública para tratar desse assunto. Retirei

meu requerimento e vou orientar o bloco a votar “sim” nesse primeiro momento. Mas

cobro da Comissão de Cultura a realização de audiência pública antes da votação em

2º  turno  porque,  na  minha  opinião,  existem  alguns  pontos  que  precisam  ser

esclarecidos sobre esse projeto. Apenas para encaminhar e pedir ao Bloco Verdade e

Coerência para votar “sim”.

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 projeto, salvo emendas.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir –

Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado –  Emidinho Madeira  –  Fabiano Tolentino –  Fábio

Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto

Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione

Pinheiro  –  Iran  Barbosa –  Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João

Magalhães – João Vítor  Xavier  – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília  Campos – Nozinho – Paulo Lamac –
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Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O deputado Doutor Wilson Batista – Presidente, registre meu voto “sim”, por favor.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  63  deputados.  Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 e

2.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson

Batista  –  Duarte  Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –  Emidinho Madeira  –

Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta –

Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Inácio Franco –

Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – João Vítor  Xavier  – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho –

Paulo Lamac – Professor  Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

– Registra “branco”:

João Leite.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  62  deputados.  Houve  1  voto  em  branco.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Em votação, a Emenda nº 3.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago –

Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Duarte

Bechir – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada –

Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.
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– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva  –  Cabo  Júlio  –  Cássio  Soares  –  Celinho  do  Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor

Wilson  Batista  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano

Tolentino – Fábio Cherem – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João

Alberto  –  Léo Portela  –  Leonídio  Bouças –  Marcio  Santiago –  Marília  Campos  –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 21 deputados.  Votaram “não”  44 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

1.266/2015 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.659/2015,  do governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado em favor  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  do  Fundo Especial  do  Poder

Judiciário  do  Estado  e  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 4, que

apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3. Vem à Mesa requerimento do

deputado Sargento Rodrigues em que solicita o adiamento da discussão Projeto de

Lei nº 1.659/2015. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Rejeitado.

O deputado Lafayette de Andrada – Verificação, Sr. Presidente.

O presidente –  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar  o seu voto.  Em

votação, o requerimento.
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– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente – Votaram “sim”  11 deputados.  Votaram “não”  50 deputados.  Está

ratificada a rejeição do requerimento.  Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas,  quero,  antes  de entrar  na discussão da matéria  do  Projeto  de Lei  nº

1.659,  que  trata  de  abertura  de  crédito  suplementar  para  o  Tribunal  de  Justiça,

parabenizar  os  agentes  penitenciários  e  socioeducativos  pela  belíssima  luta  que

travaram desde o ano de 2013. Os empregos dos senhores e das senhoras estão

garantidos  e,  com  certeza,  sabemos  que  vocês  farão  o  melhor  para  o  sistema

prisional, com profissionalismo e dedicação.

Mas a minha felicidade maior é que vocês sabem há quanto tempo estamos juntos,

nessa luta. Isso é o mais importante. Se há uma coisa que este deputado não faz,

nunca fez e nunca fará é pegar carona em projeto de A ou B ou C. Isso não é da

minha estirpe, não é da minha linha, até porque Deus me deu saúde, inteligência,

perspicácia,  persistência  e  muita  disposição  para  poder  defender  aqueles  à

disposição dos quais eu me coloquei. Gostaria que meu mandato pudesse ser única e

exclusivamente para servir a coletividade. O que me faz levantar todos os dias cedo,

para vir a esta Casa são momentos como este.

Queremos dizer que aprovamos um benefício para os trabalhadores. É uma pena

que os designados da educação não recebam o mesmo tratamento, mas não vamos

parar com a luta de vocês, em que pese o advogado Dias Toffoli ter relatado a matéria

de vocês e, em um parecer político, ter derrotado não o governo passado, mas os

trabalhadores em educação, os designados que aqui se encontram. Falo sobre esse

advogado chamado Dias Tofolli, que se diz ministro.

Serei  breve;  disse  que  gastaria  5  minutos  e  já  utilizei  2  minutos  e  meio.  Sr.

Presidente, líder deputado Durval Ângelo, não discutirei a matéria por uma hora, mas

eu queria que V. Exa., o presidente desta Casa e o deputado Gustavo Corrêa, líder do

bloco da oposição, tivessem apenas um minuto de atenção para saber que eu avisei

ao desembargador Pedro Bitencourt que faria obstrução ferrenha a todo e qualquer

pedido de dotação de crédito suplementar do Tribunal do Justiça que viesse a esta
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Casa  em  conjunto  com  o  Tribunal  de  Justiça  Militar,  deputado  Adalclever  Lopes.

Avisei  isso  a  ele  na  sala  da  presidência,  na  legislatura  passada,  quando  era

presidente o deputado Dinis Pinheiro.

O deputado João Leite  nos acompanhou na audiência  pública  do  dia  19  sobre

Betim. Presidente, o que estou falando aqui eu disse ontem ao presidente do Tribunal

de Justiça, desembargador Pedro Bittencourt: não peça crédito suplementar junto. O

Tribunal de Justiça Militar, com sete juízes, tem 800 processos por ano. Líder Gustavo

Corrêa, os que são advogados sabem, esse tribunal poderia ser apenas uma câmara

de 2ª  instância  no  Tribunal  de  Justiça,  uma câmara com especialidade em julgar

processos da Justiça Militar de 1ª Auditoria. O grau recursal poderia ser uma câmara

de desembargadores do tribunal e se acabaria com toda a estrutura do Tribunal de

Justiça  Militar.  Por  quê?  Porque  não  há  benefício  para  a  sociedade.  É  só  isso.

Nozinho, aquilo é um cabide de emprego para coronéis que, depois que reformam,

vão para lá com salários escandalosos de R$70.000,00, R$80.000,00.

Deputado Inácio, já denunciei salário de uma pensionista de um juiz do tribunal de

R$143.000,00. Como o cara fez essa mágica? Temos um teto. O teto é o salário do

ministro do STF; o teto é o salário dos deputados federais e senadores. Deputado

Inácio, R$143.000,00 é o valor da pensão da viúva de um coronel, juiz do tribunal de

injustiça  militar.  Um  tribunal  que  pune  severamente  praças:  soldados,  cabos,

sargentos e subtenentes. Quando são oficiais, a conversa é outra. Tenho uma lista de

pelo menos 20 denúncias de majores, tenentes-coronéis e coronéis, e todas foram

parar na gaveta. Imagine, deputado João Alberto, para que serve esse tribunal?

Só para fazer o  link, na audiência pública que realizamos na sexta-feira passada,

dia 19, vimos que cada juiz da Comarca de Betim está com 6.500 processos. Só por

crimes contra a vida, há 1.800 processos parados na Comarca de Betim. Vou repetir:

são 1.800 processos parados na Comarca de Betim, deputado Arnaldo, e 6.500 em

cada vara criminal. O tribunal de injustiça militar tem 800 processos por ano para sete

juízes. Para que ele serve? Para engavetar processos contra coronel?

Deputado Inácio, denunciei desta tribuna um tal de Cel. Reinaldo Martins, mas ele

era coronel. Coronel pode tudo, pelo menos esses que praticam desvio de conduta.

Esse coronel,  em uma viatura de serviço caracterizada, Fiat Siena, cinza chumbo,
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pegou uma sargento e foi ao motel, mas lá foi assaltado. O deputado Cabo Júlio pode

referendar isso. Depois o coronel queria chamar seu motorista para ser testemunha

de defesa. O motorista disse que não, pois estava na sua formatura do curso de

administração de empresa. Perguntem o que aconteceu com esse coronel? Levaram

uma  pistola  ponto-quarenta,  munições,  celular  e  o  carro,  tudo  da  Polícia  Militar.

Estava o coronel, no horário de expediente, em um motel com uma primeiro-sargento.

Mas o coronel era comandante dela. Eu e o deputado Durval Ângelo o denunciamos

à Comissão de Direitos Humanos, bem lembrado, deputado. Sabem o que aconteceu

no julgamento do coronel? Nada. Óbvio. É coronel julgando coronel. Para que serve o

tribunal?

Peguei apenas esse exemplo. Tenho mais uns 20 que eles enfiaram na gaveta. Isso

é tribunal de quê?

Uma pessoa disse que recebe R$143.000,00. Vejam os salários deles. Em um mês

eles  recebem R$40.000,00,  em outro,  R$50.000,00,  em outro,  R$80.000,00.  Já vi

salário de R$105.000,00.

Por  que estou fazendo esse encaminhamento? Presidente,  Deputado Adalclever

Lopes, Deputado Durval Ângelo e líder,  Deputado Gustavo Corrêa, qualquer outro

encaminhamento de crédito suplementar do Tribunal de Justiça para o Tribunal de

Justiça  Militar  vai  ser  obstruído  por  mim.  Estou  dizendo  o  que  disse  ontem  ao

presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Bittencourt, com o deputado

João Leite ao lado. Vou obstruir. Depois perguntarão: por que esse deputado está

obstruindo? Por causa da safadeza, da imoralidade e da falta de serventia de um

tribunal como o Tribunal de Justiça Militar.

Portanto,  presidente,  votarei  favoravelmente  à  matéria  e  encerro  a  discussão,

lembrando  ao  desembargador  Pedro  Bittencourt  que,  se  chegar  outro  pedido  de

crédito  suplementar,  com  verba  para  o  Tribunal  de  Justiça  Militar  no  meio,  farei

obstrução sistemática e ferrenha.

O  presidente  –  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência, nos termos do inciso II do art. 173, c/c o art. 204, do Regimento Interno,

informa  ao  Plenário  que deixa  de  receber  três  emendas  do  deputado  Sargento

Rodrigues. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
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conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto, salvo emendas.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo –

Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Felipe Attiê

– Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco

– Gustavo Corrêa  –  Gustavo Valadares  –  Hely  Tarqüínio  –  Inácio  Franco –  Ione

Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Leite  –  João

Magalhães – João Vítor  Xavier  – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho –

Paulo Lamac – Professor  Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  63  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 4.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Arlen

Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Braulio Braz –

Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola

– Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu

Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo

– Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Geisa Teixeira – Geraldo

Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo –  Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –

Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais –
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Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier –

Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro –

Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota

– Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda –

Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  61  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 4. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson

Batista – Duarte Bechir – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio Cherem – Felipe  Attiê  –  Geisa Teixeira –  Geraldo  Pimenta  – Gil  Pereira –

Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio

Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite –

João Magalhães – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho –

Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rosângela

Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “não”  62  deputados.  Não  houve  voto  favorável.  Estão

rejeitadas as Emendas nºs 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto

de Lei nº 1.659/2015 com a Emenda nº 4. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.493/2014, da Comissão

de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado de Minas

Gerais referentes ao exercício de 2012. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão.
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Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia – Presidente, quero encaminhar da tribuna, mas os

deputados colocaram cartazes nela. Gostaria que eles fossem retirados. Se a Casa

for  palco  para  a  colocação  de  cartazes  defendendo  os  partidos,  não  teremos

condições de trabalhar aqui. Peço que cada um respeite o direito do outro.

O presidente – Agradeço aos deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia pela

harmonia  e  pelo  entendimento.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Tinha que ser o deputado Sargento Rodrigues, não

é? Ele acha que a tribuna é só dele. Presidente, o meu encaminhamento, que será

apenas de 10 minutos – talvez até menos –, é para solicitar a votação contrária às

contas do governador Anastasia. Vou explicar o porquê. Aliás, quero saber como vão

votar os defensores da educação, que ainda há pouco fizeram o discurso de que tudo

podiam resolver. Eles se esqueceram de que o governador Anastasia, junto do Aécio

Neves, jamais respeitou o índice constitucional de 25%. Esse é um dos motivos que

nós, da bancada do PT, votaremos contra. Também conclamo a bancada do PMDB,

que, na época, era oposição, e os companheiros do bloco, embora não haja uma

posição dele em relação a essa questão, mas há uma posição do PT, que também o

façam.

Quero encaminhar a posição do PT. Um dos pontos que nos levam a solicitar a

rejeição das contas é grave: o governador Anastasia não acatou ou não cumpriu o

índice constitucional de 25% da educação em nenhum dos anos do seu governo. E o

mesmo aconteceu no governo Aécio Neves.

Eles saíram deixando uma dívida de R$8.000.000.000,00 com a educação pública

mineira. Muitos problemas de escolas e salários baixos dos professores se justificam

pelo pouco caso que o PSDB e partidos aliados tinham com a questão educacional.

Agora, deputados e deputadas, se comemora um grande acordo feito entre sindicatos

e  o  governo  Pimentel.  Mesmo  com  o  déficit  orçamentário,  que  foi  herdado  do

governo, de R$7.200.000.000,00 neste ano, o nosso governo garantirá a aplicação

dos  25% na educação,  sem  truques.  Isso  significa  que  aquilo  que  é  dinheiro  de

previdência e aposentadoria não contará para efeito de investimento em educação.
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Por  isso  é  possível  ampliar  o  acordo  com  a  educação,  deputado  Paulo  Lamac,

presidente da Comissão de Educação desta Casa. Vai ser possível assinar um acordo

com piso salarial  de 24 horas-aula, garantir o descongelamento da carreira, enfim,

será possível atender a todos os pontos que li, ou seja, os pontos fundamentais de

um acordo feito entre o Sind-UTE e o governo Pimentel. Não era possível fazer isso

no governo do PSDB, porque os recursos da educação eram menores que o previsto

na Constituição.

Outro motivo que nos leva a votar contra as contas do senador Anastasia, na época

governador – repito, isso era feito também pelo governador Aécio Neves –, é o não

cumprimento do mínimo constitucional na saúde. Estão aqui sindicalistas do Sind-

Saúde,  do  Ipsemg,  que  estão  à  espera  da  aprovação  do  projeto  de  lei  que  vai

melhorar  um  pouco  mais  as  condições  financeiras  dos  trabalhadores,  não  o

suficiente, mas o governo faz acordo com o sindicato da saúde, porque neste ano

será cumprido o mínimo constitucional de 12%, sem truques. Não será considerado o

dinheiro  da  Copasa  no  bojo  dos  recursos  da  saúde  pública.  Era  o  que  fazia  o

governador  Anastasia.  Durante  os  anos  em  que  os  tucanos  governaram,

R$8.000.000.000,00 deixaram de ser  investidos  em  saúde pública.  O  PSDB saiu

devendo R$8.000.000.000,00 na saúde e R$8.000.000.000,00 na educação. Agora,

evidentemente, vêm acenar com propostas demagógicas. Até deputado advogado,

que rasga as coisas na tribuna, vem aqui dizer que a Assembleia Legislativa pode,

como  casa  legisladora,  efetivar  pessoas  sem  concurso  público.  Não  sabem  a

diferença entre efetivar e nomear concursados e estender contratos de designados,

que o governo pode fazer.  Não pode efetivar trabalhadores sem concurso público.

Mas um advogado que não sabe essa diferença fica reclamando. Isso tem de ser dito,

porque é a pura verdade.

Presidente, o nosso encaminhamento pela rejeição das contas se deve a fatores

concretos,  existem  outros,  mas  faço  questão  de  colocar  esses  pontos  como

parâmetros  para  a  rejeição  das  contas.  Nenhum  governante  deveria  ter  as  suas

contas  aprovadas  se  não  respeita  o  mínimo  constitucional  em  dois  setores

fundamentais:  educação e  saúde.  Quem sai  devendo R$8.000.000.000,00 para  a

educação  e  R$8.000.000.000,00  para  a  saúde  não  deveria  ter  suas  contas
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aprovadas.  Aliás,  estranho o fato  de  o  Tribunal  de  Contas  ter  feito  um termo de

ajustamento  de  gestão  –  TAG  –  e  dado  ao  governo  a  possibilidade  ilegal,

inconstitucional e imoral de não aplicar o mínimo constitucional, como se o Tribunal

de Contas pudesse ser o parâmetro daquilo que é ou não cumprido. Até isso vimos

em Minas Gerais, tamanho era o predomínio das forças tucanas nos mecanismos de

poder.  A  Assembleia  Legislativa  dizia  amém  até  àqueles  que  não  cumpriam  a

Constituição.

Sr. Presidente, é claro que isso mereceria muitas observações nesta uma hora que

teria para discutir, mas permitirei aos deputados a aprovação agora das contas do

governador. Reitero meu voto contrário e solicito aos deputados do PT e do PMDB

que votem contra. É preciso ficar claro que não concordamos com o que foi feito nas

áreas  da  educação  e  da  saúde  em  12  anos  de  herança  maldita  tucana.  Muito

obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo

Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Não utilizarei os 10 minutos devidos até porque, por

dever de justiça, deveria fazê-lo, pois não concordo com as afirmações feitas pelo

deputado Rogério Correia. Entretanto, farei isso oportunamente. Como o Tribunal de

Contas  aprovou  as  contas  do  governador,  estou  certo  de  que  os  parlamentares

também o farão. Deputado Rogério Correia, vou esperar para discutir com V. Exa.,

daqui a 30 dias, quando o Tribunal de Contas da União, que não quer aprovar as

contas  da  presidente  Dilma,  que  está  dando  uma pedalada  fiscal,  se  posicionar.

Vamos votar favoravelmente às contas do governador Anastasia.

O presidente  –  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio
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Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon

Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Emidinho Madeira –

Fabiano Tolentino – Felipe Attiê – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio

Franco  –  Ione  Pinheiro  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Leite  –  João

Magalhães – João Vítor  Xavier  – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Nozinho – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres –

Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

– Registram “não”:

Cristiano  Silveira  –  Doutor  Jean  Freire  –  Geisa  Teixeira  –  Marília  Campos  –

Professor Neivaldo – Rogério Correia – Ulysses Gomes.

O presidente  –  Votaram  “sim”  53  deputados.  Votaram “não”  7  deputados.  Está,

portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Resolução  nº  5.493/2014.  À

Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1/2015, do Tribunal de Justiça, que

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

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  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 – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –
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Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir –

Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Felipe Attiê – Geisa Teixeira

– Geraldo Pimenta – Gil  Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo

Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair

Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Nozinho –

Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rosângela Reis – Thiago

Cota  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –  Tony Carlos  –  Ulysses  Gomes  –  Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  57  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O deputado Arlen Santiago – Caro presidente, queremos dizer da consternação em

que Minas  Gerais  se encontra  hoje,  devido à rejeição da Proposta de Emenda à

Constituição nº 3. Votaram a favor dos efetivados 24 deputados. A grande maioria não

está cuidando da vida de mais de 70 mil pessoas, que estão indo embora para as

suas casas. Queremos dizer que o bloco da oposição vai lutar ferrenhamente para

encontrar  saída  e  não  fazer  o  que  o  PT quer  fazer  com os efetivados,  ou  seja,

maltratá-los,  matá-los.  Vários  cometeram  suicídio;  mais  de  20  mil  estão  com

depressão por causa dessa perseguição incessante. Não basta o que fazem com o

Brasil,  com pedalada fiscal,  com mais  de  R$300.000.000.000,00 de déficit;  agora

fazem maldade com o povo, que precisa de cirurgia eletiva. Desde outubro, o governo

federal não paga, como prometeu, e foram suspensas várias cirurgias eletivas. Agora

o governo estadual acaba de fazer um decreto que deixa tudo para depois, causando

impacto, criando regime de exceção, parando o Pro-Hosp, o ProUrge e o Samu, para

depois  tentar  requentar  e lançar  um projeto,  como sempre,  compondo comissões

para estudar o que vai ser feito. O governo federal está acabando com o Brasil, com a

maior taxa de juros do mundo, a maior inflação desde o Plano Real. Só acontecem

coisas  ruins,  como aumento  de  impostos  e  desemprego.  Essa é  a  situação.  Em
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relação às contas do governador Anastasia, que sucedeu o grande governador Aécio

Neves,  votamos  favoravelmente,  porque  é  um  governo  honrado,  que  cuidou  de

melhorar Minas Gerais. Ficamos preocupados com o que vai ocorrer neste ano. No

ano passado,  durante  a campanha,  disseram que o  Anastasia não teria  investido

R$8.000.000.000,00 na educação. Como o PT não fará isso, conforme disseram que

foi  feito,  poderia  pagar  o piso de  24 horas desde este  ano,  mas não vai  fazê-lo.

Prometeram  isso  para  2017.  Estamos  vendo  que,  na  execução  do  primeiro

quadrimestre deste ano, não se gastou na educação nem a metade do que foi gasto

no ano passado,  um ano  de grande dificuldade,  quando a  presidente  Dilma deu

pedaladas fiscais e mentiu muito para o povo brasileiro. Em relação à saúde, também

nos  primeiros  quatro  meses,  investiram  apenas  30% do  que  foi  gasto,  deputado

Mourão,  no  ano  passado.  Isso  quer  dizer  que,  no  final,  gastaram  mal,  sem

planejamento.  Pedimos  ao  governador  e  ao  secretário  de  Saúde que  acordem e

comecem a governar. O governo diz que gostaria de ouvir, mas não quer ouvir nem

fazer nada. Agora mais de 70 mil pessoas estão na fila, apesar das AIHs prontas,

para serem operadas de hérnia ou vesícula, uma coisa simples. E esse governo não

quer fazer nem isso. Querem é perseguir o povo e deixar para o futuro, como estão

fazendo  com  o  piso  do  futuro,  para  daqui  a  três  anos,  quatro  anos.  Estamos

preocupados com isso. Não vou gastar o tempo todo, para o Mourão, nosso grande

líder, poder expor por que nós, do bloco, em maioria votamos a favor das contas do

governador Anastasia.

O Presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Com a palavra, para declaração de voto,

o deputado Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  –  Presidente,  deputados,  não  poderia  ouvir  em

silêncio as acusações do deputado Rogério Correia contra a administração do ilustre

e grande ex-governador Antônio Augusto Anastasia, em cujo governo tive a honra de

ser líder, principalmente quando o deputado Rogério Correia falou mentiras a respeito

do governo dele. A primeira mentira é que o governo Anastasia não aplicou 25% na

área da saúde. Ele aplicou. Acontece que,  até o Tribunal  de Contas examinar as

contas dos governos anteriores, incluía o saneamento básico nos 25% da saúde.

Estou falando sobre saúde, e o deputado Rogério Correia mencionou o percentual
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errado. O percentual da saúde, para o Estado, são 12%, e, para a educação, são

25%. E o Estado gastou os 12%, considerando o saneamento básico que até então

era incluído nos gastos de saúde para efeitos constitucionais. O deputado Rogério

Correia,  a  propósito,  ignorou  essa  questão.  Quero  esclarecer  que,  com  base  na

Constituição Federal, quem examina as contas do governo é o Tribunal de Contas, e

esse tribunal entendeu que o saneamento básico poderia ser incluído na saúde. De

acordo com essa orientação do Tribunal de Contas, o governador Anastasia gastou o

recomendado pela  Constituição Federal,  de  12% na saúde.  Segundo,  quero  falar

sobre a dívida de R$8.000.000.000,00 que segundo ele, o governo Anastasia deixou

para com a educação. Outra mentira. O próprio Banco Central, em exame recente

das  prestações  e  dos  orçamentos  de  todos os  estados  brasileiros,  entendeu  que

Minas  Gerais  foi  o  estado  que  deixou  o  maior  saldo  entre  todos  os  estados

brasileiros, saldo de R$3.000.000.000,00, confirmado recentemente pelo secretário

de Fazenda, José Afonso Bicalho, do governo Pimentel, do PT. Essa é outra mentira

do deputado Rogério Correia, relativa às contas do governo Anastasia e do governo

Alberto Pinto Coelho, que sucedeu Anastasia e deixou esse saldo. O 2º saldo maior

no Brasil foi o do Rio Grande do Sul, com pouco mais de R$900.000,00. E Minas

deixou  R$3.000.000.000,00.  Quando  ele  diz  que  o  governo  não  cumpriu  essas

exigências constitucionais, ele não está falando a verdade. Ele se esqueceu de falar

que os governos  Aécio Neves,  Antônio  Augusto Anastasia e  Alberto  Pinto Coelho

deixaram uma marca histórica em Minas Gerais, com inúmeras obras espalhadas por

todos  os  lados,  com  o  Proacesso,  que  ligou  por  asfalto  praticamente  todos  os

municípios  mineiros.  Só  seis  municípios  não  foram  ligados,  porque  competia  ao

governo federal asfaltar essas estradas, que são federais. Pelo programa Caminhos

de  Minas,  Anastasia,  dando  prosseguimento  ao  Proacesso,  ligaria  também  235

municípios. A telefonia não só na área rural, mas em todas as regiões, foi expandida

para mais de 400 municípios. São realizações dos governos Aécio Neves, Anastasia

e  Alberto  Pinto  Coelho.  No  que  se  refere  à  educação  e  à  saúde,  os  hospitais

regionais, construídos pelo governo Anastasia estão cerca de 70% a 80% prontos.

Vem o governo Pimentel, do PT, e paralisa todas essas obras, esquecendo tudo o

que os governos anteriores fizeram por Minas Gerais. O Rogério, do PT, esqueceu-se
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e votou contra. Agradecemos a V. Exa. e aos deputados de todos os partidos que

votaram favoravelmente à aprovação das contas de um dos homens mais ilustres e

dignos da República do Brasil, o governador de inteligência privilegiada e honradez a

toda  a  prova,  que  fez  um  grande  governo  em  Minas  Gerais,  Antonio  Augusto

Anastasia.

O  deputado  Felipe  Attiê  –  Sr.  Presidente,  caro  deputado  Bonifácio  Mourão,  é

sempre bom estar sob a presidência do Dr. Hely Tarqüínio, que é um democrata, e,

acima de tudo,  médico e filósofo do Alto Paranaíba. Dr.  Hely,  caros colegas, hoje

ficamos  muito  preocupados  porque  temos,  em  Uberlândia,  uma série  de  escolas

estaduais.  E  os  nossos  designados  saíram  daqui  com um  ponto  de  interrogação

porque fomos derrotados. Votamos a nossa emenda para resolver  o problema de

pessoas que estão sofrendo em Uberlândia; não há concurso para o Conservatório

de Música daquela cidade, e os professores têm reclamado muito. Lutamos, ao lado

do João Leite e de outros companheiros, na tentativa de uma aprovação, mas só

obtivemos 24 votos favoráveis a essas pessoas que têm um passado de até 29 anos

de serviços prestados ao Estado e mereciam uma solução mais justa e correta que

serem jogados no limbo, jogados no espaço sideral. Não podemos permitir que isso

aconteça e continuaremos lutando, embora não saibamos ainda de que forma. Vamos

cobrar do PT, lembrando que os designados também são trabalhadores, precisam do

respeito e de uma estabilidade e de uma solução para os seus problemas. Eles estão

muito angustiados, e nossos colegas deputados não compreenderam a importância

de  votar  conosco  para  que  empurrássemos  esse  problema  e,  dessa  forma,

mantivéssemos o direito dessas pessoas. É o recurso que tínhamos e a saída que

vislumbrávamos. Registro meu voto favorável aos designados, às vítimas da Lei nº

100,  considerados  irregulares  pelo  STF,  encontrando-se  em  situação  lamentável.

Continuaremos apoiando esses profissionais que tanto fazem por nossas crianças,

nossos jovens na educação mineira, educação que desponta no nosso país segundo

dados  do  governo  federal.  Queremos,  acima  de  tudo,  dizer  que  votamos

favoravelmente  às  contas  do  Prof.  Antônio  Augusto  Anastasia,  porque  a

recomendação do Tribunal de Contas do Estado é pela sua aprovação. O Tribunal de

Contas não apresentou ressalva às contas do Prof. Anastasia. Elas estão aprovadas
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e foram enviadas a esta Casa para homologação. E temos lá todos os exames da

corte.  As  contas  do  Prof.  Anastasia  foram  consideradas  legais,  sem  nenhum

problema.  Por  isso,  votamos  favoravelmente,  ratificando  a  análise  do  Tribunal  de

Contas de Minas Gerais sobre as contas desse que é um grande administrador, um

técnico, um professor de direito, pessoa que tem uma folha de serviços prestados ao

setor público, que foi um governador honrado, correto, como disse bem o Mourão, e

merece, sem dúvida, esse reconhecimento. Sempre agiu com seriedade, com boa-fé,

sempre  teve  a  intenção  de  fazer  o  melhor  por  todos  os  mineiros.  Votei

favoravelmente, porque acompanhei o seu governo até de fora da Assembleia, e sei

que ele merece a aprovação dessas contas. Não cometeu nenhuma irregularidade

fiscal, então não é verdade essa não aplicação. Contestamos os dados que o PMDB

e o PT apresentaram e temos certeza de que Minas Gerais ganhou muito no governo

deste homem honrado, Antonio Augusto Anastasia. Continuaremos nossa luta com os

professores e vamos fiscalizar também as contas do PT, porque, segundo o Sistema

Integrado de Administração Federal – Siafi –, os recursos de Minas estão bloqueados,

pois,  nos primeiros  seis  meses,  não foram aplicados  os  25% em  educação.  É o

governo do PT em Brasília  bloqueando o  governo do PT aqui,  por  não aplicar  o

percentual em educação. Vejam a incoerência do líder do PT ao subir à tribuna e falar

essas coisas sobre o Prof. Antonio Augusto Anastasia. Retorno a palavra a V. Exa.

Tenham certeza de que nós poderemos fazer mais e melhor pelos designados da Lei

n° 100. Temos de acreditar, lutar e confiar. Vamos buscar uma alternativa e cobrar

desse  governo  a  solução  que  tanto  prometeu  nos  palanques  eleitorais.  Muito

obrigado.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  –  Alencarzinho,  perdoe-me,  mas  vou  usar  da

prerrogativa de pertencer à terceira idade e não vou ceder a você a minha vez. Mas,

se  V.  Exa.  quiser  falar  agora,  fique  à  vontade.  V.  Exa.  é  uma figura  ímpar.  Sr.

Presidente, raros deputados que ainda permanecem no Plenário, algumas pessoas

das galerias, servidores da Casa e, seguramente, milhares de pessoas que neste

momento  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  venho  à  tribuna  para  a  minha

declaração de voto em relação, primeiro, à PEC n° 35, para a qual dei voto “sim”, uma

grande vitória do governo Fernando Pimentel. Depois de 12 anos de luta e clamor de



144
____________________________________________________________________________

uma  classe  que  teve  até  o  direito  de  comer  negado  nas  escolas,  agora,  neste

governo, conquista seus direitos e, mais do que isso, tem garantida a inclusão no

recebimento  do  piso  nacional.  Essa  é  uma  grande  vitória  dos  trabalhadores  da

educação. Outra questão que preciso mencionar é que a oposição tentou vender o

que  não  tinha  para  entregar.  É  muito  fácil  fazer  esse discurso  de  oposição,  que

massageia o ego, que transmite uma falsa esperança. É claro que esse discurso vai

encontrar aplausos em qualquer lugar, mas, muitas vezes, é preciso ter coragem para

fazer o discurso verdadeiro. E foi o que a base de governo fez desta tribuna,  na

manhã deste dia. Foi dito que o governo descumpriu a decisão do STF ao dizer que

ninguém vai ficar desempregado. Na verdade, isso é uma total falta de conhecimento

do que foi decidido pelo STF, que, por 11 votos a zero, decidiu que o contratado não

pode ser efetivado.  Mas o STF não impediu o governo e o governador Fernando

Pimentel de fazer contratações. Não se pode efetivar contratado, mas o governo não

está  impedido  de  contratá-los,  tanto  é  que,  entre  os  190  mil  trabalhadores  na

educação, 60 mil são concursados e os outros são contratados. Então, como foi dito

aqui, o governador Fernando Pimentel não vai desempregar nenhum trabalhador da

educação, serventes e todos os outros, pois o que propunha a emenda era garantir-

lhes aposentadoria, garantir-lhes emprego. O governador já fez o seu compromisso:

ninguém perde o seu emprego e aqueles que têm direito  a aposentadoria vão se

aposentar. Dito isso, preciso lembrar também que foi dito aqui que esses professores

serão aposentados pelo INSS. Isso não é verdade. Eles terão, sim, seu tempo de

contribuição no INSS computados para efeito de aposentadoria, pelo regime próprio

do governo. É preciso que se diga a verdade. É bom poder falar isso agora. Seria

bom que milhares de professores lá fora, por meio da TV, ouvissem aquilo que estou

dizendo. Quanto à garantia do emprego dos agentes, o Sargento Rodrigues disse

aqui que aprovamos o projeto e que o emprego dos agentes está garantido, mas é

preciso  fazer  justiça:  alguns dos agentes estariam desempregados  agora,  se  não

fosse uma emenda do vice-líder de governo, deputado Cabo Júlio, que permitiu que

os contratos pudessem ser renovados.  Do contrário,  uma vez vencido o contrato,

deputado Alencar da Silveira Jr., esse agente só poderia retornar dois anos depois.

Uma  emenda  do  deputado  Cabo  Júlio  é  que  garantiu  o  emprego  de  todos  na
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aprovação desse projeto. É preciso dizer isso. Para finalizar,  Sr. Presidente, quero

dizer que o atual governo Fernando Pimentel, em seis meses, fez muito mais do que

esperávamos.  Ontem  estivemos  em  Caratinga  e  vimos  uma  bela  festa  na

inauguração  do Corpo de Bombeiros  daquela  cidade.  Ontem  vimos  lá  também  a

inauguração  do  62º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  que  levará  para  lá  mais  de  400

policiais. Esse era um clamor daquela cidade há 16 anos, e agora foi atendido pelo

governador Pimentel. A construção do fórum, com sete andares, está na última laje, já

está  sendo concluída.  O  Tribunal  de  Justiça  levou  o  fórum para  lá,  a  pedido  do

deputado Adalclever  Lopes,  com apoio  da bancada do PMDB e mais:  atendendo

também a um clamor daquela região.  E não é só isso, não, tem mais. Ontem foi

anunciado lá R$18.000.000,00 de investimentos da Copasa no esgotamento sanitário

da  cidade.  Essa  obra  estava  parada,  mas  está  sendo  retomada  agora  e  será

concluída até o final deste ano. É muita coisa para seis meses de trabalho. É claro

que a oposição não vai gostar disso; é claro que a oposição vai querer, de alguma

forma, fazer com que isso seja barato, sem valor, sem nenhuma efetividade. Então

repito, para finalizar, para os trabalhadores da educação, especialmente os da Lei nº

100: essa lei usou os professores como bois de piranha – desculpem a expressão –,

porque o governo estava quebrado, sem crédito, precisava de dinheiro e inventou a

Lei nº 100 para liberar o crédito e tomar empréstimos. Somente num ano, aprovamos

quase 20 bilhões de empréstimos, depois que o crédito foi liberado. Só para terminar

o raciocínio, todos os trabalhadores da Lei 100, sem exceção, não perderão seus

empregos.  Fiquem  tranquilos.  O  tempo  será  nosso  grande  juiz  e  árbitro  nessa

discussão que se fez aqui hoje. Muito obrigado, presidente, e desculpe-me.

O deputado Carlos Pimenta – Presidente, quero agradecer a V. Exa. e dizer que, no

momento da discussão, estávamos inscritos para discutir  a emenda à proposta de

emenda à Constituição da Lei 100. Para dinamizar um pouco mais, resolvemos deixar

para justificar a nossa votação. Estou com dois sentimentos aqui hoje. Primeiro, o

sentimento  do  dever  cumprido  de  ter  votado  “sim”  à  proposta  de  emenda  à

Constituição que proporciona a milhares de servidores,  milhares de professores e

serventuários,  em  todas  as  cidades  de  Minas  Gerais,  uma  oportunidade,  uma

esperança de ganhar tempo para se aposentarem e resolver uma questão que estava
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no coração de cada uma dessas pessoas. Tenho andado pelo Estado. O que eu vi

aqui hoje não condiz com a realidade das regiões do Estado de Minas Gerais.  O

professor  da  Lei  100  está  agoniado.  Não posso  dizer  estava  porque  ainda  está.

Alguns  deputados  do  PT  derrotaram  uma  das  emendas  mais  importantes  que

apresentamos e votamos aqui. Isso me trouxe um sentimento de tristeza. Hoje eu vi

aqui a Casa, os deputados darem uma demonstração de falta de apreço àqueles

professores que trabalharam tanto na sua vida, que ajudaram a construir a educação

do nosso Estado. Presidente, antes da votação eu recebi um e-mail de um professor

de Montes Claros que me falou assim: “Caro deputado Carlos Pimenta, hoje é um dia

histórico. Milhares de trabalhadores da educação acompanham e rezam para que a

Assembleia Legislativa do nosso Estado possa devolver  a todos os professores e

serventuários  a  nossa  dignidade.  A votação  desta  PEC  vai  fazer  com  que  eu  e

milhares de pessoas possamos erguer as nossas cabeças e olhar  nos olhos dos

nossos familiares, dos nossos amigos e principalmente nos olhos dos nossos alunos.

Vote de acordo com a sua consciência. Siga seu coração, mas lembre-se daqueles

que estiveram nas escolas públicas fazendo o lanche dos seus filhos, limpando as

salas de aula e ensinando os caminhos da ética, da moral e da justiça. Se quer um

país  mais  justo,  mais  igualitário,  valorize  quem  sempre  te  deu  valor  e  ajudou  a

construir o Brasil de hoje e principalmente o Brasil do futuro”. Felizmente esse e-mail

vai estar gravado no meu celular e no meu coração, mas a pessoa que o mandou

para  mim  certamente  deve  estar  muito  mais  triste  hoje,  como  milhares  de

professores. Estamos vivendo, meu caro Alencar da Silveira Jr., V. Exa. é um homem

cosmopolita, um homem do mundo, estamos vivendo um Brasil diferente, um Brasil

que não tem emprego, um Brasil cuja inflação vai bater a casa dos dois dígitos, vai

passar de 10%. Ainda hoje a previsão já foi reajustada para 9%. É um Brasil em que

as indústrias pararam, um Brasil em que as pessoas estão endividadas. Falaram que

tiraram 40 milhões de pessoas da miséria nesse Brasil,  mas colocaram essas 40

milhões de pessoas na desilusão. E não há nenhuma perspectiva para o Brasil de

hoje ou para o Brasil de amanhã. A única perspectiva que temos é a educação. A

educação que o meu e o seu partido defendem com muita garra e muita luta – o

nosso PDT e outros partidos. E hoje, nesta Casa, deputados que inclusive serviram
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aos governos passados e que foram secretários e votaram nessas emendas deram

demonstração de falta de amor para com este estado e de falta de respeito para com

esses professores. Estou com a minha consciência tranquila,  meu líder,  deputado

Gustavo Corrêa, Alencar da Silveira Jr. e Hely Tarqüínio. Só espero que o governo

cumpra o seu compromisso e a sua palavra. O que foi dito aqui está gravado e é um

documento. No dia em que apenas um desses professores for mandado para a rua

da amargura e da miséria, vou subir nesta tribuna e cobrar uma postura mais digna

deste governo. Quero terminar, meu caro deputado Hely Tarqüínio, dizendo da minha

alegria em votar, aprovar as contas do ex-governador Antonio Anastasia, uma das

pessoas mais corretas que vi em toda a minha vida. Tentaram denegrir a imagem

desse senador da República nessa porcaria, nesse lamaçal da Petrobras. Mas isso

não  colou  porque  as  pessoas  que  têm  dignidade,  moral  e  luta  no  seu  passado

certamente não vão acreditar nas mentiras contra o Prof. Anastasia. Disseram ainda

que o Prof. Anastasia lutou contra a educação ou que deu o cano na educação, o que

é mais uma mentira. Ele é filho de professora e fez o possível para proporcionar um

governo  digno  ao  povo  de  Minas  Gerais.  As  pessoas  que  votaram  contra,  com

certeza, amanhã estarão aqui pedindo voto para aprovar as contas do governador do

PT. Temos que votar à luz da razão e não à luz do ódio, como vimos acontecer hoje.

Essas  pessoas  não querem  aceitar  o  presente  deste  país,  ou  seja,  não querem

aceitar  que o PT está fadado ao fracasso.  Na verdade, o PT já naufragou e não

cumpre os dogmas de suas lições partidárias, fazendo uma das mais inqualificáveis

administrações que estamos vendo.  Salve Minas Gerais!  Salve os  professores de

Minas Gerais! Salve os deputados que votaram, com consciência, na verdade e na

justiça, neste dia de hoje! Muito obrigado, presidente.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros

das galerias, telespectadores da TV Assembleia, que criamos há 20 anos justamente

para mostrar  tudo o que acontece aqui.  Aliás,  todos veem, mas não entendem o

porquê da não aprovação de uma PEC dessa natureza. Ninguém é obrigado a fazer

um compromisso, mas é obrigado a cumpri-lo caso o tenha feito anteriormente. Nós,

do  PDT,  no  fim  do  ano  passado,  conseguimos  fazer  esse  compromisso  com  os

professores,  de  aprovação  de  uma  PEC  dessa  natureza.  Hoje  perdemos  a
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oportunidade de dar maior sobrevida a esses professores que estavam na Lei nº 100

e que ganharam esse prazo  e que por  isso  vieram a  se aposentar.  Perdemos a

oportunidade de ter,  nada mais  nada menos  que mais  dois  ou três  meses até o

julgamento do Supremo. Perdemos a oportunidade de fazer com que mais uma leva

de  professores  se  aposentasse.  Esse  é  o  meu  entendimento.  Aliás,  foi  esse  o

compromisso que fiz com esses professores, no meio e no final do ano passado, logo

que o assunto surgiu. Entretanto, vários colegas fizeram esse mesmo compromisso,

mas depois mudaram de ideia. O Brasil tem de ser passado a limpo, o que não será

feito tirando uma presidente ou um governo, mas mudando as políticas que aí estão.

Houve uma reforma política no Congresso Nacional, mas vemos que ela não existiu,

na minha opinião. Está na hora de vermos as propostas dos partidos políticos, dos

homens. Quando se falava em distrital, alguns diziam que eram contra o distrital. São

os  mais  votados  numa  Assembleia,  numa  Câmara  Federal.  Entendo  que  com  o

distrital é que nasceriam os novos partidos, os partidos que realmente mudariam este

país.  Precisamos  mudar  os  nossos  costumes.  Hoje,  nesta  Casa,  fiquei  chateado

quando  falava  o  deputado  Carlos  Pimenta.  Ficamos  chateados  porque  estamos

vendo serem prejudicados professores, pessoas que se dedicaram à educação. Saí

de uma escola pública, de uma escola estadual aqui de Belo Horizonte, chamada

Professor Caetano Azeredo, e da Francisco Sales. Naquela época, o ensino era um

bom ensino, o professor era bem remunerado. Tive de deixar a escola pública e ir

para uma escola privada, para tentar passar, para não perder o ano letivo. Naquele

tempo,  o  professor  era  bem  remunerado.  O  deputado Carlos  Pimenta  falou  bem

sobre nós, do PDT. Se hoje existe um teto para os professores, isso ocorreu por meio

do Cristóvão Buarque,  Senador  do  PDT,  que luta pela  educação.  Vamos  sempre

defender essa parte aqui, nesta Assembleia, como fizemos até hoje. Sr. Presidente,

fico triste, mas com a certeza do dever cumprido. Fiz a minha parte. Nós, do PDT,

fizemos a nossa parte. Sabemos que a valorização do professor é muito importante.

Esses professores precisam de um reconhecimento geral.  Não sei  como vai  ficar

agora. Acho que está perdido. Aliás, ainda temos esperança e vamos ouvir o que foi

falado  pelo  Rogério  e  pelo  Durval  Ângelo.  Parece que eles  já  têm  uma solução.

Estamos esperando. Fico surpreso quando sobe deputado aqui e fala do governo do
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Partido  dos  Trabalhadores,  do  governo  Pimentel.  Dizem  que  foram  a  cidade  do

interior e entregaram a obra. Nunca vi um governo tão rápido, um governo que em

seis meses conseguiu licitar, construir e entregar. É brincadeira! O povo não é bobo.

O que está sendo entregue hoje foi feito no governo passado, no governo Aécio, no

governo Anastasia, no governo de Alberto Pinto Coelho. Todas as inaugurações que

serão feitas este ano foram do governo anterior. Outro dia me falaram que há uma

CPI aqui do Bené. Disseram: “Retire a assinatura, porque fica ruim”. Fica ruim por

quê? Tenho certeza de que uma CPI desta Casa agora, com relação ao Benedito ou a

quem for, resolverá o problema. Mostrará que o Pimentel não tem nada com isso. É o

aval do Pimentel. Com uma CPI, ele poderá falar que sua mulher não tem nada a ver

com isso, que ele não tem nada com isso. Poderá falar: está aí, podem procurar.

Acharam algo na casa da esposa do governador,  em Brasília. Minha casa, minha

residência é da minha mulher e minha também. Se acharam algo na casa da esposa

do governador,  acharam na casa do governador.  Para concluir,  Sr.  Presidente,  só

gostaria de deixar bem claro que qualquer transparência hoje na vida pública é bem-

vinda. Uma CPI nesta Casa chegaria na hora certa. Travaram a CPI do Mineirão.

Faltavam assinaturas. Colocaram um pano quente. Estaremos juntos dos deputados

Rogério Correia e Iran, brigando por essa CPI, porque a Minas Arena não dá um

passo, não faz nada para arrecadar, já que mensalmente ela já recebe o dinheiro

dela.  Por  que será que o governo não quer  também uma investigação dentro da

Minas Arena? A safadeza que acontece hoje dentro do Mineirão, dentro da Minas

Arena tem de ser passada a limpo. Fica aqui meu pedido de transparência. A política

tem de mudar. A política mudará se nós, políticos, também mudarmos. São 27 anos

de vida pública. Há 27 anos, estou aprendendo. O que eu ouvia há 27 anos, ainda

ouço hoje. Muda Brasil! Muda poder político! Mas que mudem os costumes de todos

nós, brasileiros, de todos nós, políticos. Muito obrigado.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Caro  presidente  desta  reunião,  deputado  Hely

Tarqüínio; público que nos acompanha; e demais parlamentares que se encontram

em Plenário;  quero inicialmente cumprimentar os dois  deputados do PDT que me

antecederam nesta tribuna. O deputado Carlos Pimenta fez muito bem o histórico,

sobretudo um relato das ações que o PT vem fazendo em nosso país, destruindo
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sonhos  e  acabando  com  projetos  que  haviam  sido  bem implementados  e  outras

coisas  mais;  da  mesma  forma,  o  Alencar  da  Silveira  Jr.  também  falou.  Caro

presidente, sempre tenho subido a esta tribuna para falar da total incoerência deste

governo. Na manhã de hoje, infelizmente, a maioria deste Plenário optou por não dar

uma sobrevida ou  buscar,  de  alguma forma,  a  solução para  vários  servidores da

educação  que  serão  penalizados  no  futuro  graças  a  uma  decisão  do  Supremo

Tribunal  Federal,  que,  de  foma política,  julgou  rapidamente  uma Adin.  Aqui,  isso

ocorreu  graças  ao  Ministro  Dias  Toffoli,  que  já  foi  advogado-geral  da  União.  Ele

determinou que fossem colocados na rua os milhares de servidores da educação. O

deputado  Carlos  Pimenta  alertou  que  as  câmeras  da  Assembleia  gravaram  os

pronunciamentos que hoje foram feitos. Esperamos que o governador, o Fernando

Pimentel da Dilma e do PT, cumpra na íntegra tudo o que foi dito pelo seu líder aqui –

que nenhum servidor da educação será colocado na rua – porque, se assim não for

feito, terá deste parlamentar e dos deputados do Bloco Verdade e Coerência uma

obstrução permanente nesta Casa. Todos nós já sabemos e desconfiamos que tudo o

que foi prometido durante a campanha eleitoral não terá condição de ser cumprido.

Meu caro presidente, já mostro isso a cada um dos senhores. Para minha surpresa, já

que  falamos  de  educação,  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  desde  o  dia

1º/6/2015,  encontra-se bloqueado para receber  recursos da União.  E,  senhores e

senhoras – pasmem –, sabem por quê? Porque ele não vem aplicando o mínimo

constitucional na educação. E como os deputados da base governista sobem a esta

tribuna para fazer críticas e defender determinados servidores da educação quando o

seu governo não cumpre o mínimo constitucional exigido? Olhem, volto a dizer,  é

incoerência  deste  governo,  que,  da  mesma  forma,  tem  feito  várias  ações.  Isso

aconteceu na reforma administrativa, quando vetou os próprios atos ali  elencados.

Agora no reajuste dos servidores da educação é que ficamos sabendo que não terá

condições de cumprir. O próprio secretário de Fazenda esteve nesta Casa na última

semana e disse que o governo já  trabalha com a hipótese de escalonamento de

salários. Estamos retroagindo. Isso é algo que não ocorria desde o início do governo

Aécio Neves, que sempre pagou os servidores públicos no quinto dia útil  do mês.

Este  governo,  para  atender  a  uma  meia  dúzia  de  companheiros  políticos,  está
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sacrificando outras áreas. E causa-me mais estranheza, deputado Hely Tarqüínio, e

não consigo entender: o governador do Estado, o Fernando da Dilma e do PT, deve

ser mágico ou, então, no futuro, não terá condições de ter suas contas aprovadas

nesta  Casa  como aprovamos  as  do  governador  Anastasia.  Fui  secretário,  como

outros  parlamentares  que  aqui  estão  –  aliás,  vários  já  foram  prefeitos  –,  e  não

conheço nenhum administrador público que consiga em seis meses fazer o projeto,

licitar a obra, construir e inaugurá-la. Isso é tempo recorde. Acho que nem na China

conseguimos  fazer  isso.  Infelizmente,  acho  que  mais  uma  vez  o  Partido  dos

Trabalhadores iludirá os mineiros, como a presidente da República vem iludindo todos

os  brasileiros.  Foi  cometido  um estelionato  eleitoral  apenas  para  se  apropriar  do

poder  e  continuar  a  atender  os  seus  companheiros  políticos.  Caro  presidente,

estaremos vigilantes, cobrando do governador Fernando, da Dilma, do PT todos os

compromissos assumidos na campanha,  sobretudo esses últimos, do Fernando já

como governador de Minas Gerais.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa – Peço a V. Exa. que encerre a nossa reunião por falta

de quórum.

Encerramento

O  presidente  –  A presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/4/2015

Às  10h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Doutor  Jean

Freire,  Fábio  Cherem,  João  Leite  e  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado

Emidinho Madeira, por indicação da Liderança do BMM), 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
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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  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,

comunica  o  recebimento  de  ofício  da  deputada  Marília  Campos,  justificando  sua

ausência  nesta  reunião.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência

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

dos Srs. André Quintão Silva, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social  (24/4/2015);  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  secretário  de  Estado  de

Defesa Social (16/4/2015); João Cruz Reis Filho, secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (14/4/2015 e 16/4/2015); Mariah Brochado, secretária de

Estado Adjunta (27/3/2015, 5/4/2015 e 9/4/2015); e Raimundo Duarte, da Diretoria de

Assuntos Regulatórios da Claro (16/4/2015). 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  1.430/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater, no Município de

Araçuaí, os serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto

sanitários  de  responsabilidade  da  Copasa  Serviços  de  Saneamento  Integrado  do

Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. – Copanor;

nº  1.431/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater, no Município de

Uberlândia, a reforma política;

nº  1.432/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública das Comissões do Trabalho, de Previdência e Ação Social e de

Participação  Popular  para  debater  a  exclusão  dos  despachantes  mineiros  das

atividades relacionadas ao Sistema de Racionalização e Prévio Registro de Veículos

– SRPR –,  no âmbito  do  Detran-MG,  por  solicitação  da  Federação Nacional  dos

Despachantes Públicos – Fenadesp-MG;

nº 1.433/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja encaminhada aos

professores do Estado do Paraná manifestação de apoio em razão do confronto e da
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violência sofrida no dia 29 de abril de 2015, durante as manifestações pacíficas em

prol da defesa da educação nesse Estado;

nº 1.434/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Participação Popular para debater a minuta do projeto de lei

que institui a política estadual de prevenção, enfrentamento das violências, abuso e

exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado, conforme solicitado pelo

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2015.

Marília Campos, presidente – Fábio Cherem – Doutor Jean Freire.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Léo  Portela  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fabiano Tolentino, dispensa

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres de redação final. 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 os Projetos de Lei

nºs 271, 272, 387 e 432/2015 (relator: deputado Léo Portela); e os Projetos de Lei nºs

472, 473 e 561/2015 (relator: deputado Fabiano Tolentino. 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.

Gilberto Abramo, presidente – Fábio Cherem – Rogério Correia.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

17/6/2015

Às  17h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Doutor  Jean

Freire,  Emidinho  Madeira  e  Fábio  Cherem,  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 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 matéria constante em 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  dos  Srs.  Paulo

Guedes, secretário de estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste

de Minas (14/5/2015);  Antônio  Carlos  de  Alvarenga Freitas,  chefe de gabinete  da

Polícia Civil (14/5/2015 e 21/5/2015); Glenio Martins de Lima Mariano, secretário de

estado  de  Desenvolvimento  Agrário  (21/5/2015);  Helvécio  Miranda  Magalhães,

secretário de estado de Planejamento e Gestão (21/5/2015); e João Cruz Reis Filho,

secretário de estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (21/5/2015). 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,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.281/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  informações  sobre  as

notificações  por  descumprimento  contratual  já  realizadas  aos  Concessionários  da

Rede Integrada de Transporte do Sistema Metropolitano de Passageiros da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Move –, até dezembro de 2014, tendo em vista as

previsões  contratuais  e  as  crescentes  reclamações  dos  usuários  em  relação  à

prestação dos serviços;

nº 2.282/2015, dos deputados Fábio Cherem e Emidinho Madeira e da deputada

Marília Campos, em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de

Participação Popular para debater o papel desta comissão no processo de discussão

participativa das peças de planejamento do Estado;
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nº 2.284/2015, dos deputados Fábio Cherem e Emidinho Madeira e da deputada

Marília  Campos,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  técnica  da  Comissão  de

Participação Popular à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão de Minas

Gerais para tratar da participação popular na discussão das peças de planejamento e

orçamento do Estado;

nº 2.288/2015, dos deputados Fábio Cherem e Emidinho Madeira e da deputada

Marília  Campos,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  técnica  da  Comissão  de

Participação Popular ao Governador do Estado para tratar da participação popular na

discussão das peças de planejamento e orçamento do Estado;

nº  2.289/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Participação  Popular  para  debater  a  política

pública cultural do Estado, em especial a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o

Circuito Cultural  Praça da Liberdade,  por  solicitações do Instituto Sociocultural  do

Jequitinhonha – Valemais – e da Associação Imagem Comunitária de Belo Horizonte;

nº  2.291/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater a Proposta de

Emenda Constitucional nº 526/2010, que acrescenta parágrafo único ao art. 96 da

Constituição  Federal,  dispondo  sobre  a  participação  de  servidores  na  eleição  de

membros dos órgãos diretivos dos Tribunais de Justiça, bem como a participação dos

trabalhadores do Tribunal de Justiça do Estado e da sociedade mineira na gestão

administrativa  do Poder  Judiciário,  por  solicitação do Sindicato dos Servidores  da

Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais – SINJUS-MG);

nº  2.292/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública conjunta das Comissões de Participação Popular e de Transporte,

Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  o  sistema  ferroviário  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, conforme solicitação da Associação Trem Bão de

Minas – ATBM.

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 junho de 2015.

Marília Campos, presidente – Rogério Correia – Fábio Cherem.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 18/6/2015

Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões o deputado Paulo Lamac, membro

da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo

Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  oferta  de  educação

profissional na rede estadual. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

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

plenário. São retirados de pauta os Requerimentos nºs 826 a 849/2015, do deputado

Douglas Melo, 877/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, 907/2015, da deputada

Ione  Pinheiro,  931/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  950  a  958,  979  a

982/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Herineia Pampolini, diretora da Escola Técnica Polimig, unidade II, Calafate,

representando  a  Sra.  Maria  Jorge  Abrão  de  Castro,  diretora-geral  da  Escola

Politécnica de Minas Gerais  – Polimig;  Feliciana Alves do Vale Saldanha, diretora

estadual  do Sindicato Único  dos  Trabalhadores  em Educação de Minas  Gerais  –

Sind-UTE, representando a Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente; Soraia Alves

de Azevedo, pedagoga, representando a Fundação Caio Martins – Fucam –, e Thais

Michelle Mátia Zacarias, diretora da Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da

Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico; e os Srs. Antônio Carlos

Ramos  Pereira,  secretário  de  Educação  em  exercício;  Rafael  de  Freitas  Morais,

superintendente  de  Desenvolvimento  da  Educação  Profissional  da  Secretaria  de

Estado de Educação de Minas Gerais;  Márcio  Fantini,  professor  e  vice-diretor  do

Colégio  Técnico  da  UFMG;  Lindomar  Gomes,  diretor  de  Ensino  e  Pesquisa  da

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig, representando a

Sra. Liza Fernandes Prado, presidente; Rafael Tunes Fonseca, representando o Sr.

Ricardo Luiz Alves Pereira, gerente da Escola de Formação Gerencial do Sebrae;

Edmar Fernando de Alcântara, gerente de Educação Profissional do Senai; Emerson
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Castro Rosa, diretor do Cotemig/Barroca, representando a Sra. Ilva Lúcia de Bessas,

diretora geral do Colégio Técnico de Eletrônica de Minas Gerais – Cotemig; Mário

Lúcio França de Oliveira, diretor da Escola Técnica Vital Brasil, representando o Sr.

Emiro Barbini, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais –

Sinep;  Vicente de Paula Oliveira, diretor da Escola Novaerense, e Robson Morais

Martins,  coordenador  técnico  do  Centro  Técnico  Educacional  Somarti,  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  e,  cumprida  a  finalidade  da  reunião,  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 junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Ivair Nogueira – Cristina Corrêa.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

24/6/2015

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio,  Professor  Neivaldo  e  Carlos  Pimenta

(substituindo o deputado João Leite, por indicação da liderança do BVC), membros da

supracitada comissão. Está presente também o deputado Cristiano Silveira. 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. O deputado Carlos Pimenta 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. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 315/2015 (relator: deputado

Sargento  Rodrigues).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que



158
____________________________________________________________________________

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.415/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Vanderlei  Miranda,  Gustavo

Valadares, Durval Ângelo, Agostinho Patrus Filho, Rogério Correia e Gustavo Corrêa,

em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Chefia da Polícia

Civil e à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado

de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  quanto  à  convocação  dos  candidatos

excedentes aos cargos de perito criminal e médico-legista, aprovados no concurso

público da Polícia Civil de Minas Gerais, edital de 2013.

nº 2.419/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Defesa Social e à Polícia Civil pedido de providências para a

imediata  designação  de  médicos-legistas  para  atuarem  junto  ao  Instituto  Médico

Legal das regionais de Passos, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso, e para que

cada comarca tenha pelo menos um médico-legista designado para o atendimento

das demandas dos respectivos municípios.

nº  2.420/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que encaminhe uma

viatura policial para o Distrito de Canabrava, em João Pinheiro, em substituição da

atual, que se encontra em precária situação.

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.

Sargento Rodrigues, presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 25/6/2015

Às  9h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Cristina  Corrêa

(substituindo o deputado Professor Neivaldo, por indicação da liderança do BMM) e

os deputados Paulo Lamac e Ivair Nogueira, membros da supracitada comissão. Está

presente  também  o  deputado  Dirceu  Ribeiro.  Havendo  número  regimental,  o
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presidente,  deputado  Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da

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

comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a conhecer e

discutir o panorama da política de tecnologia e inovação do Estado, bem como os

projetos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 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 nº 1.843, 1.853, 1.854, 1.855, 1.856 e 1.857/2015,

já recebidos em reunião anterior; e os seguintes requerimentos:

nº  2.430/2015,  dos  deputados  Rogério  Correia,  Dirceu  Ribeiro,  Ivair  Nogueira,

Paulo Lamac e da deputada Cristina Corrêa, em que solicitam seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que, considerando a extensão da

modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade adotada pela

decisão  do  STF  no  julgamento  dos  embargos  declaratórios  da  ADI  nº  4876:  a)

assegure,  caso seja compatível com a coisa julgada, aos servidores da educação

básica e superior do Estado alcançados pela declaração de inconstitucionalidade da

Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, que preencherem os requisitos

para  fins  de  aposentadoria  até  31/12/2015,  o direito  à  aposentadoria pelo  regime

previdenciário  próprio;  b)  sejam mantidos como válidos os efeitos produzidos pelo

acordo celebrado entre a União, e o Estado e o INSS homologado judicialmente pelo

STJ no Recurso Especial nº 1.135.162/MG; c) seja utilizado, desde que compatível

com o ordenamento jurídico vigente, o critério tempo de serviço prestado ao Estado

pelos servidores abrangidos pela Lei Complementar nº 100 para fins de desempate

no concurso  público que será  promovido  para  o  preenchimento  dos  cargos,  bem

como para efeito de escolha de candidatos para fins de designação; d) seja analisada

viabilidade de os servidores abrangidos pela Lei Complementar nº 100 que estejam

afastados por motivo de doença ou acidente de trabalho continuarem vinculados ao

regime previdenciário próprio – Ipsemg –, mesmo após 31/12/2015, bem como seja

assegurada  aos  readaptados  que  preencherem  os  requisitos  legais  para  se

aposentarem pelo Ipsemg;
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nº 2.431/2015, dos deputados Cássio Soares, Emidinho Madeira, Ivair Nogueira,

Duarte Bechir, Paulo Lamac, Antônio Carlos Arantes e da deputada Cristina Corrêa,

em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências

para que proceda à efetiva implantação do curso de Medicina na Universidade do

Estado de Minas Gerais, Unidade de Passos;

nº 2.432/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a

construção do prédio da Escola Estadual Alberto Delpino, na região do Barreiro, em

Belo Horizonte;

nº 2.433/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência

pública no Município de Florestal para debater as políticas para a educação no campo

na referida região.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.434/2015,  do  deputado  Dirceu  Ribeiro,  em  que  solicita,  na  tentativa  de

solucionar em definitivo a situação dos servidores da área da educação atingidos pela

Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, seja analisada pela Comissão

de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  a  possibilidade  de  criação  de  cargos  de

recrutamento restrito suficientes para abrigar os servidores atingidos;

nº 2.435/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para conhecer e debater os

objetivos do projeto Ouvidor Jovem;

nº 2.436/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia com as Comissões

de Constituição e Justiça e de Administração Pública para debater e buscar soluções

definitivas para os servidores da educação atingidos pela inconstitucionalidade da Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

nº 2.437/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  debater  questões

inerentes à Universidade do Estado de Minas Gerais, com destaque para a reeleição

de reitor e sua autonomia administrativa e financeira.
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A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.

Silvana de Araújo Marques Braga, coordenadora do Sistema Mineiro de Inovação;

Régia Ruth Ramirez, membro do Setorial de Ciência e Tecnologia do PT Estadual e

Nacional; Lais Moreira Silva, diretora da Associação Nacional de Pós Graduandos –

ANPG; e os Srs. Vinícius Barros Rezende, secretário de Estado adjunto de Ciência,

Tecnologia  e  Ensino  Superior,  da  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e

Ensino Superior; Leonardo Dias de Oliveira, subsecretário de Ciência, Tecnologia e

Inovação, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Paulo

Sérgio Lacerda Beirão,  diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas  Gerais  –  Fapemig,  representando  o  Sr.  Evaldo  Ferreira  Vilela,  presidente;

Paulo Renato Cabral, presidente do Instituto Inovação; Roberto Rosenbaum, diretor

da  Superintendência  de  Inovação  Tecnológica;  Sérgio  Almeida  Cunha  Filgueiras,

assessor de Planejamento e Qualidade do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia

Nuclear  –  CDTN;  Paulo  Sérgio  de  Oliveira,  presidente  da  União  Estadual  dos

Estudantes  de  Minas  Gerais;  e  Rogério  Mamão Gouveia,  Corrdenador  de  C&T e

Tecnologia de Informação do PT-MG, 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, 25 de junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Cristiano Silveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 47/2015*

Belo Horizonte, 26 de junho 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 1.864, de 2015, que

reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica  e  dá  outras

providências.
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A Emenda  nº  1  propõe  a  inclusão  de artigo,  onde  convier,  para  especificar  os

percentuais  do  Adicional  de  Local  de  Trabalho  para  os  servidores  que  ocuparem

cargo da carreira de Médico da Área de Defesa Social e fizerem jus ao Adicional de

Local de Trabalho à data de início de vigência da lei ora proposta.

A Emenda n° 2 propõe a inclusão de artigo, onde convier, para revogar o art. 10 da

Lei nº 21.333, de 26 de junho de 2014.

A Emenda n° 3 propõe a alteração do art. 1°, para acrescentar os §§ 1° e 2° e

incluir  o Anexo I,  que modifica as  tabelas de vencimentos básicos do item I.1 do

Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005.

A Emenda n° 4 propõe a alteração do art. 4°, que altera a data de vigência da lei

para a data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2015.

Informo,  por  fim,  que  as  presentes  emendas  não  acarretam  impacto  financeiro

adicional, podendo ser considerados os dados já encaminhados a essa Casa.

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

Projeto de Lei nº 1.864, de 2015.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.864, DE 2015

“Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei n° 1.864, de 2015:

Art. … – O servidor que, na data de início da 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 27 de dezembro 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  nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  igual  ou  superior  a

oitocentos presos;

II  –  75% (setenta e cinco por cento)  do vencimento básico,  para o servidor  em

exercício:

a) nos estabelecimentos prisionais 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:
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a) nos estabelecimentos prisionais com capacidade de até cento e noventa e nove

presos; ou

b) em exercício em unidades socioeducativas, ressalvado o disposto na alínea “b”

do inciso II.”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.864, DE 2015

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 1.864, de 2015:

“Art. ... – Fica revogado o art. 10 da Lei nº 21.333, de 26 de junho de 2014.”.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.864, DE 2015

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação, ficando o Projeto de Lei nº 1.864, de 2015,

acrescido do seguinte Anexo:

“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 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.

§ 1° – Em virtude do reajuste previsto no  caput, 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 30 de dezembro de 2005, passam a vigorar na forma constante do

Anexo desta lei.

§  2°  – O disposto no  caput aplica-se aos servidores inativos que fizerem jus  à

paridade, nos termos da Constituição da República.”

ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º 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
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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 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 1º.7.2015.

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 1º.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 1º.7.2015.

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 1.864, DE 2015

Dê-se ao art. 4º do Projeto de lei n° 1.864, de 2015, a seguinte redação:

“Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de junho de 2015.”.”

* – Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 797/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o Projeto de Lei nº 797/2015 tem por

objetivo  instituir  a  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar  para  homenagear

personalidades que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e político

do Estado.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo no 1,

por ela apresentado.

Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 797/2015 tem por objetivo instituir a Comenda Vice-Presidente

José Alencar, destinada a homenagear personalidades que tenham se destacado nas

atividades  empresariais,  sociais  ou  políticas,  contribuindo  para  o  desenvolvimento

econômico,  social  e  político  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nas  categorias  política,

empresarial, jurídica e sociocultural.

Os  agraciados,  em  número  máximo  de  oito,  serão  indicados  anualmente  pelos

membros  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  receberão  a

comenda em cerimônia a ser realizada na semana do dia 17 de outubro, data do

nascimento do vice-presidente José Alencar.

José Alencar Gomes da Silva, conhecido popularmente como José Alencar, nasceu

em Muriaé, em 17 de outubro de 1931. Um dos maiores empresários do Estado de

Minas Gerais, construiu um império têxtil, sendo a Coteminas sua principal empresa.

Em sua vida  pública,  foi  presidente  da  Federação das  Indústrias  do  Estado de

Minas Gerais – Fiemg – e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Em

1998, elegeu-se, com quase três milhões de votos, para o Senado Federal, onde foi

presidente  da  Comissão Permanente  de  Serviço  de  Infraestrutura  e  membro das

Comissões Permanentes de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais.

Vice-presidente  da  República  de  2003  a  2010,  José  Alencar  acumulou  a  Vice-

Presidência com o cargo de ministro da Defesa, função que exerceu de 2004 a 2006.

Foi considerado pela Revista Época um dos cem brasileiros mais influentes do ano de

2009. Recebeu, em 2011, a Medalha 25 de Janeiro, da Prefeitura Municipal de São

Paulo, entregue pela presidente Dilma Rousseff.

No final do seu mandato como vice-presidente da República, em 2010, apresentava

um estado de saúde complicado. Foi internado, no dia 28 de março de 2011, em

estado grave e faleceu no dia seguinte devido à falência múltipla dos órgãos em

decorrência de um câncer contra o qual lutava havia anos.
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Por sua coragem e força de espírito, entendemos ser justa e pertinente a atribuição

de seu nome à  comenda em questão,  que visa  homenagear  personalidades  que

tenham  contribuído  para  o  desenvolvimento  econômico  e  social  e  para  o

aprimoramento da atividade política em Minas.

Por  fim,  esclarecemos  que o  Substitutivo  no  1,  apresentado pela  Comissão de

Constituição e Justiça, tem por finalidade incluir na proposição que a comenda será

entregue pelo governador, em decorrência do inciso XVII do art. 90 da Constituição

Mineira;  suprimir  o  art.  4º,  por  ser  desnecessário,  e  adequar  o  texto  à  técnica

legislativa.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei

nº  797/2015  na  forma  do  Substitutivo  no  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Cabo  Júlio,  relator  –  Tiago  Ulisses  –  Roberto

Andrade – Gustavo Valadares – Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Comissão de Administração Pública

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.”.

A Comissão de Constituição e Justiça – CCJ – examinou preliminarmente a matéria

e  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto,  com  a

Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Informa-se, ainda, que o projeto em análise tramita em regime de urgência.
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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 em análise está inserto no conjunto de iniciativas do governo do Estado

que visam à valorização dos servidores públicos do Poder Executivo. Para tanto, de

forma bem sucinta, propõe a concessão de abono para os servidores da Saúde, do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – e para

os 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.  Adicionalmente,  prevê  a  reestruturação  da  carreira  de

auditor interno do Poder Executivo, mediante a concessão de reajustes escalonados,

bem como fixa regras para a promoção por escolaridade na carreira de pesquisador

em  ciência  e  tecnologia  e  a  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.

Sobre a proposição, é importante destacar que verificamos a existência de duas

espécies de abonos: o denominado “abono incorporável”, previsto nos arts. 1° e 5° da

proposição e o “abono”, este último previsto no art. 4°, que possuem beneficiários e

regras distintas  para  sua concessão e  seu pagamento.  Além disso,  a  carreira de

auditor interno do Poder Executivo está sendo reestruturada com a manutenção de

quatro níveis, a alteração da escolaridade exigida para a promoção nos níveis II e IV,

e a redução do número de graus. Em decorrência dessas alterações, a tabela de

vencimento dessa carreira está sendo reajustada.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  quando  da  sua  análise  preliminar,  não

identificou  óbices  que  impediriam a  regular  tramitação  do  projeto  e  apresentou  a

Emenda n° 1, que tem por finalidade excluir os artigos 17, 18, 20 e 22, acolhendo o

conteúdo de mensagem do governador encaminhada a esta Casa Legislativa, além

de proceder aos ajustes necessários em decorrência de tal medida.

Analisando o mérito do projeto, constatamos que o seu objetivo principal é valorizar
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os  citados  profissionais,  conferindo  a  eles  um  tratamento  remuneratório  mais

consentâneo à natureza, ao grau de responsabilidade e à complexidade dos cargos

componentes das carreiras abrangidas pela proposição.

O governador  do  Estado enviou  a  Mensagem nº  56,  de  26 de  junho de 2015,

propondo as seguintes emendas: Emenda nº 2 para alterar a redação do art. 3º do

projeto,  a  fim  de  esclarecer  questão  referente  à  data  de  incorporação  do  abono

previsto para os servidores inativos; Emendas nºs 3, 4 e 5 para esclarecer os critérios

para a promoção dos servidores da carreira de auditor interno do Poder Executivo;

Emenda nº 6 para supressão dos arts. 17 e 18 do projeto; e Emenda nº 7 para alterar

a redação do art. 23, de modo a adequá-lo aos casos de vigência específica.

Na referida mensagem, informa-se ainda que as emendas não acarretam impacto

financeiro adicional, sendo mantidos os dados encaminhados anteriormente a esta

Casa, que estão de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária e são

compatíveis com os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Ainda, informamos que foi apresentada proposta de emenda pelos deputados Dr.

Jean e Ricardo Faria, que tem por finalidade antecipar para 1° de junho de 2015 o

pagamento da primeira parcela do abono aos servidores das carreiras do Grupo de

Atividades de Saúde do Poder Executivo. Além disso, foi também apresentada pelo

deputado Cabo Júlio proposta de emenda com a finalidade de conferir  a paridade

remuneratória entre os diretores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais e os diretores da Secretaria de Estado de Educação. Ressaltamos que

o  conteúdo  dessas  propostas  de  emenda  foi  contemplado  em  mensagem  do

governador do Estado encaminhada a esta Casa.

Com a finalidade de adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos, ao

final do parecer, o Substitutivo n° 1.

No  referido  substitutivo,  além  de  incorporar  as  emendas  parlamentares  acima

mencionadas  e  as  emendas  do  governador,  promovemos  outras  alterações,  em

especial:  a  exclusão do  art.  19  em razão  da  sua  correlação  com  os  dispositivos

suprimidos  na  CCJ;  inclusão  de  dispositivo  para  publicação  pelo  Executivo  das

tabelas de vencimento das carreiras da Saúde e das carreiras lotadas no Ipsemg
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após a incorporação de cada parcela dos abonos concedidos, bem como das tabelas

de vencimento da carreira de auditor interno após a concessão de cada reajuste; e

inclusão de  dispositivo  para  esclarecimento  da  manutenção na nova estrutura  da

carreira dos servidores ocupantes do cargo de auditor interno do Poder Executivo no

nível e grau que se encontrarem na data de publicação da lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.019/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Poder  Executivo  que

menciona e altera as Leis nºs 15.304, de 11 de agosto de 2004, e 15.466, de 13 de

janeiro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido 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, abono

incorporável no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir de 1º de

junho de 2015.

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 incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões e não será

considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto férias e gratificação

natalina.

Art. 2º – O abono de que trata o art. 1º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e detentores de função pública

das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Saúde  do  Poder  Executivo  em  quatro

parcelas  no  valor  de  R$47,50  (quarenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  nas

seguintes datas:

I – em 1º outubro de 2015, a primeira parcela;

II – em 1º janeiro de 2016, a segunda parcela;

III – em 1º de abril de 2016, a terceira parcela;
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IV – em 1º julho de 2016, a quarta parcela.

Parágrafo único – Em decorrência da incorporação de que trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de julho de 2016.

Art.  3º  – O servidor  inativo e o pensionista  que fizerem jus à paridade e cujos

proventos e pensões 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,  farão  jus  aos  acréscimos  remuneratórios  decorrentes  da  incorporação

prevista no art. 2º desta lei a partir da data da referida incorporação ao vencimento

básico.

Art. 4º – Fica concedido aos 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, da Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes –, abono no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir

de 1º de junho de 2015.

Art. 5º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e  detentores  de  função  pública  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade  Social,

Técnico de Seguridade Social,  Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo,

a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art. 1° da Lei nº 15.465,

de 13 de janeiro  de  2005,  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do

Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, abono incorporável, a partir de 1º de junho de

2015, com os seguintes valores mensais:

I – R$190,00 (cento e noventa reais) para as carreiras de Técnico de Seguridade

Social e Auxiliar 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.
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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 2002, não se

incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões 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

servidores, da seguinte maneira:

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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de fevereiro de 2016.

Art. 7º – A concessão do abono de que trata o art. 5º e a incorporação prevista no

art. 6º estendem-se ao servidor inativo e ao pensionista que fizerem jus à paridade e

cujos proventos e pensões tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras

de  Analista  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade  Social,  Auxiliar  de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.465, de 2005.

Art. 8º – Os incisos II e V do art. 22 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 22 – (…)

II – cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias, nos termos

da legislação vigente, entre as quais serão consideradas, para promoção ao nível II,

as três avaliações especiais de desempenho;

(...)

V – comprovação da escolaridade mínima ou titulação requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:

a) certificação, nos termos de regulamento, para promoção ao nível II;

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  dois  cursos  de  pós-graduação,  stricto  sensu ou  lato  sensu,

relacionados  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 – O servidor que ocupe cargo de provimento efetivo de Auditor Interno do

Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei nº 15.304, de 2004, terá o período de

estágio probatório  considerado na contagem do tempo necessário para a primeira

promoção a que fizer jus a partir  da data de publicação desta lei,  nos termos de

regulamento, observados os requisitos de escolaridade e desempenho.

Parágrafo único – Nos casos em que o período de efetivo exercício do servidor,

considerado o estágio probatório, exceder o tempo necessário à promoção a que se

refere o caput, o período restante será utilizado para a promoção subsequente a que

o servidor fizer jus. ".

Art. 11 – O item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, que contém a estrutura da

carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, passa a vigorar na forma do Anexo I

desta lei a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 12 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Auditor
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Interno  do  Poder  Executivo,  de  que  trata  o  art.  1º  da  Lei  nº  15.304,  de  2004,

permanecerá, na nova estrutura da carreira dada pelo art. 11 desta lei, no nível e grau

em que se encontrar na data de publicação desta lei.

Art. 13 – O item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Interno, passa a vigorar,

a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo  II  desta  lei,  com  os  valores  reajustados  em  decorrência  da  alteração  da

estrutura da carreira prevista no art. 11.

Art. 14 – Ficam reajustados em 20% (vinte por cento), a partir de 1º de julho de

2016, os valores da tabela de vencimento básico constante no item III.2 do Anexo III

da Lei 15.961, de 2005, modificado pelo art. 13 desta lei.

Art. 15 – 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. 14.

Art. 16 – 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. 15.

Art. 17 – 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
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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. 18 – 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.  19  –  O  Poder  Executivo  republicará,  a  cada  incorporação  de  abono  e

concessão de reajuste efetuadas em decorrência do disposto nesta lei, as tabelas de

vencimento com os valores devidamente atualizados.

Art. 20 – Não será exigida a certificação a que se refere a alínea “a” do inciso V do

art. 22 da Lei nº 15.304, de 2004, com a redação dada pelo art. 8° desta lei, para a

promoção  ao nível  II  da  carreira  de  Auditor  Interno  enquanto  o  processo para  a

obtenção do referido título não for regulamentado e implementado pela Controladoria-

Geral do Estado.

Art. 21 – Fica acrescentado à Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, o

seguinte art. 35-A:

“Art. 35-A – 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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, 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.

Parágrafo  único  –  O  acréscimo  equivalente  a  100%  (cem  por  cento)  da

remuneração  do  cargo  de  provimento  efetivo  a  que  se  refere  o  caput  não  se

incorporará à remuneração nem servirá de base para o cálculo de nenhuma outra

vantagem, ressalvada a decorrente de gratificação natalina e adicional de férias.
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Art.  22  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos artigos desta lei.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  e  relator  –  Cabo  Júlio  –  Tiago  Ulisses  –  Roberto

Andrade – Rogério Correia.

ANEXO I

(a que se refere o art. 11 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 1º.7.2015.

ANEXO II

(a que se refere o art. 13 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 1º.7.2015.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

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 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”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade com a
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Emenda 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 por ela

apresentado.

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,  em  síntese,  dispor  sobre  a  política

remuneratória  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Saúde,  do  Grupo  de

Atividades de Educação Superior e do Grupo de Atividades de Seguridade Social;

promover alterações na tabela de estrutura e de vencimentos da carreira de auditor

interno, bem como nas regras de promoção da carreira de pesquisador em ciência e

tecnologia; e vedar novos ingressos nas carreiras de auxiliar de serviços de educação

básica e auxiliar administrativo da Polícia Militar.

O  governador  do  Estado  afirma,  por  meio  da  Mensagem  nº  38/2015,  que  a

proposição representa o resultado “das negociações e do diálogo entre o governo e

as  entidades  sindicais  que  representam  os  trabalhadores”  e  que  se  insere  num

“conjunto de medidas para valorização dos servidores”.

O projeto propõe a concessão de abono de R$ 190,00 para as carreiras do Grupo

de Atividades de Saúde do Poder Executivo, o qual será incorporado ao vencimento

básico em quatro parcelas iguais até 1º julho de 2016. Propõe ainda a concessão de

abono  de R$  80,00,  R$ 145,00  e  R$ 190,00,  respectivamente,  para  carreiras  de

médico da área de Seguridade Social, de analista de Seguridade Social, de auxiliar

de Seguridade Social e de técnico de Seguridade Social do Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg. Tais abonos serão incorporados

em duas parcelas iguais até 1º de fevereiro de 2016 e devem ser pagos também aos

servidores inativos com direito à paridade.

Está prevista também a concessão de abono de R$ 190,00 para os servidores das

carreiras  do  Grupo de Atividades  de  Educação Superior  do  Poder  Executivo  que
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estiverem  em  exercício  no  Hospital  Universitário  Clemente  de  Faria  e  na  Escola

Técnica de Saúde do Centro de Educação Profissional e Tecnológica.

A proposição estabelece uma reestruturação da carreira de auditor interno do Poder

Executivo, por meio da exigência de certificação para o nível II e da eliminação dos

cinco primeiros graus. Além disso, apresenta uma nova tabela de vencimento com um

reajuste de 29,39% e propõe reajustes escalonados de 20% a partir de 1º de julho de

2016, de 12% a partir de 1º de julho de 2017 e de 15% a partir de 1º de julho de 2018.

Outra mudança proposta pelo projeto se refere à possibilidade de promoção para os

diversos níveis da carreira, de acordo com a escolaridade do pesquisador em ciência

e tecnologia, devendo essa escolaridade ser devidamente comprovada.

Por fim, o projeto propõe a vedação do ingresso em cargo das carreiras de auxiliar

de serviços de Educação Básica e de auxiliar administrativo da Polícia Militar.

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,

constitucionalidade e legalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou com

o objetivo de “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”.

A Comissão de Administração Pública, em reunião conjunta com esta comissão, ao

analisar o mérito, destacou “a existência de duas espécies de abonos: o denominado

abono incorporável, previsto nos arts. 1° e 5° da proposição, e o abono, este último

previsto no art. 4°, que possuem beneficiários e regras distintas para sua concessão e

seu pagamento”. Além disso, constatou que o projeto tem o mérito de valorizar os

servidores das carreiras que menciona. A comissão opinou pela aprovação da matéria

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, com o objetivo de acatar emendas

enviadas pelo governador do Estado e de aprimorar a técnica legislativa. O referido

substitutivo esclarece a questão referente à data de incorporação do abono previsto

para os servidores inativos e os critérios para a promoção dos servidores da carreira

de auditor interno do Poder Executivo. Ademais, foi incluído dispositivo que prevê a

publicação das tabelas de vencimento das carreiras constantes na proposta em tela.
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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.

O art. 20, II, “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a despesa total

com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita

corrente líquida – RCL. Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite

prudencial de 95% do limite total, ou seja, 46,55%, a partir do qual medidas corretivas

deverão ser adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas, está

incluída a 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 Lei de Responsabilidade Fiscal, o governador

do Estado enviou  a  esta  Casa ofício,  por  intermédio  da  Secretaria  de Estado de

Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  destacando  que  o  projeto  em  análise  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 por meio de recursos ordinários do

Tesouro e que o aumento de despesas 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$46.600.000,00 para o exercício de 2015, de

R$98.400.000,00 em 2016,  de R$15.000.000,00 em 2017,  de R$2.600.000,00 em

2018 e de R$1.400.000,00 em 2019.
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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 receita corrente líquida, 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 Lei de Diretrizes Orçamentárias, 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,

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

outras.

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.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.019/2015, em 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Administração

Pública.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Tiago  Ulisses,  relator  –  Felipe  Attiê  –  Roberto

Andrade – Rogério Correia – Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do governador  do Estado,  a proposição em epígrafe “altera a  Lei  nº

6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de

Minas Gerais – Copasa-MG”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  18/6/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração 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.

Fundamentação

Quanto aos aspectos jurídico-formais, não há que se falar em vício de iniciativa, à

luz do art. 66 da Constituição do Estado, tampouco em vício de competência, pois

que a matéria de que trata a proposta relaciona-se à organização administrativa do

Estado de Minas Gerais, o qual possui, nos termos dos arts. 18 e 25 da Constituição

da República, autonomia político-administrativa.

No conteúdo, o art. 1° da proposta revoga o parágrafo único do art. 3º da Lei nº

6.084, de 15 de maio de 1973. Segue a redação que se pretende revogar:

“Art. 3º – (…)

Parágrafo  único  –  Para  a  realização  de  atividades  de  seu  objeto  social,  fica  a

Copasa-MG  autorizada  a  participar,  majoritariamente  ou  minoritariamente,  de

sociedades que tenham objetivos sociais relacionados com a prestação de serviços

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário”.

A pretendida revogação não encontra óbice jurídico, uma vez que as regras de

participação da Copasa em outras sociedades, majoritariamente ou minoritariamente

são temas inerentes à organização político-administrativa do Estado. Frise-se que,

com a revogação do referido dispositivo, as novas regras de participação da Copasa

em  outras  sociedades  serão  aquelas  definidas  no  art.  3º-A,  que  se  pretende

acrescentar ao texto da Lei n.º 6.084, de 1973.

Para esse fim, o art. 2º do projeto acrescenta à Lei nº 6.084, de 1973, o referido art.

3º-A, nos termos seguintes:

“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
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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

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”.

Segundo  o  governador  do  Estado,  na  mensagem  que  acompanha  o  projeto,  o

objetivo, especialmente com a inserção desse art. 3º-A, “é dotar a Copasa-MG de

novos  instrumentos  de  governança  corporativa,  que  lhe  permitam desenvolver  as

atividades  previstas  em  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.”.

Ainda de acordo com o governador, tal “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”.

Por fim, assevera o chefe do Executivo que, “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.”.

É relevante informar que proposição similar à que ora se analisa já foi discutida e

aprovada  por  esta  Casa  Legislativa,  qual  seja  o  Projeto  de  Lei  nº  1.690/2004,
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transformado na Lei nº 15.290, de 2004, que dispõe sobre a reestruturação societária

da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig.

A reestruturação  societária  que  se  pretende  realizar  na  Copasa  por  meio  da

proposição em exame é basicamente a mesma já realizada em 2004 na Cemig por

meio da Lei 15.290, de 2004, tudo isso com o intuito de conferir à referida entidade

instrumentos eficientes de gestão que viabilizem melhores resultados na prestação do

serviço público de saneamento básico em centenas de municípios mineiros.

Com efeito, sob o ponto de vista jurídico, as subsidiárias devem ser criadas por lei

específica, segundo dispõe o inciso XX do art. 37 da Constituição da República. Logo,

alterações na sua área de atuação igualmente exigem lei. Daí a razão da alteração

pretendida na primeira parte do art. 3º-A, ora em análise, sendo importante lembrar

que essa autorização não precisa de detalhamentos maiores que os já contidos no

referido dispositivo, o qual, aliás, incide sobre a lei que dispõe sobre as competências

da Copasa.

A propósito,  sobre o tema, vale lembrar a decisão do Supremo Tribunal Federal

proferida no julgamento da ADI 1649, de 2000, que consolidou entendimento de que,

instituída a sociedade de economia mista (CF, art. 37, XIX) e delegada à lei que a

criou permissão para a constituição de subsidiárias, as quais poderão majoritária ou

minoritariamente associar-se a outras empresas, o requisito da autorização legislativa

(CF, art. 37, XX) acha-se cumprido, não sendo necessária a edição de lei especial

para cada caso.

Aliás, esse raciocínio também é válido para a segunda parte do dispositivo, no que

concerne  às  “empresas  de  que  participem  a  Copasa  ou  suas  subsidiárias,

majoritariamente”.  Se a  Copasa detém o controle,  trata-se  de  entidade estatal.  O

mesmo  se  pode  dizer  em  relação  às  subsidiárias.  Sendo  entidade  estatal,  é

necessário fazer lei para conferir a competência, na adequada interpretação do art.

37,  XIX, da Constituição da República,  nos termos da jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal já citado.

Quanto ao desenvolvimento das atividades da Copasa por empresas em que ela e

suas subsidiárias detêm minoria do capital, desde que o objeto social da empresa

contemple  atribuições  semelhantes  às  da  Copasa,  ou  das  subsidiárias,  não  há
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problema algum com a providência almejada. Afinal, tratando-se de serviço público de

saneamento,  quem concede a  prestação é  o  município,  que deverá  observar,  no

entanto,  o  regramento  jurídico  aplicável  à  matéria.  A vantagem  do  dispositivo  é

conferir força aos Conselhos de Administração das entidades públicas, que deverão

autorizar qualquer mudança de rumo na forma de execução dos serviços. Quanto ao

mais, basta que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis, sobre as quais

a lei estadual não dispõe por ser matéria de legislação federal.

Por outro lado, se a atividade a ser compartilhada tiver natureza privada, caso em

que as entidades públicas atuam em caráter subsidiário à iniciativa privada, na forma

do art.  173 da Constituição da República,  com a respectiva autorização legislativa

prévia, não cabe falar em delegação de serviço público. A implementação da medida

tende a ser mais simples.

Com relação à transferência de servidores entre a Copasa,  suas subsidiárias  e

demais empresas, registre-se que a matéria em questão também se encontra inserida

na  esfera  de  autonomia  do  Estado  e  da  iniciativa  privativa  do  chefe  do  Poder

Executivo para dispor sobre a organização da sua administração direta e indireta e

sobre direitos e deveres dos seus agentes públicos.

Cabe dizer, ademais, que a proposta em análise, de maneira redundante, embora

apropriada, ressalva a necessidade de observância, para se realizar a transferência,

dos direitos assegurados na legislação vigente e em acordos coletivos de trabalho. O

enaltecimento  das  garantias  jurídicas  dadas  ao  trabalhador  nunca  é  demais  no

contexto de um Estado de Direito, conferindo segurança jurídica aos trabalhadores.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.020/2015.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Vanderlei  Miranda  –  Durval  Ângelo  –

Roberto Andrade – Bonifácio Mourão – Fábio Cherem – Felipe Attiê (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado e do presidente  do Tribunal  de Justiça do
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Estado  de  Minas  Gerais,  encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  nº

43/2015,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “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”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 26/6/2015,  foi  a  proposição distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto 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  análise  prevê  a  possibilidade  da  transferência  dos  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, bem como os respectivos acessórios e os depósitos que vierem a ser realizados,

para  conta  específica  do  Estado,  para  fins  de  custeio  da  previdência  social,  do

pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como a amortização da

dívida com a União. Vejamos a redação do art. 1º:

“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.
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§ 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.”.

Os demais dispositivos do projeto fixam, entre outras, normas sobre remuneração

mensal  a  ser  paga  pelo  Estado  ao  TJMG  (art.  2º  da  proposição),  forma  de

remuneração do montante total dos depósitos transferidos (art. 3º), administração do

fundo  de  reserva  e  manutenção  de  seu  saldo  (arts.  4º  e  7º),  requisitos  para

transferência dos depósitos, entre os quais a celebração de termo de compromisso

(arts.  5º  e  6º,  entre  outros),  disponibilização  de  extratos  de  movimentação  de

depósitos (art. 8º), manutenção de contas individualizadas (art. 8º, parágrafo único), a

quem compete a cura, isto é, a custódia e a administração dos referidos depósitos

judiciais, bem como a regulamentação da lei (art. 10).

De acordo com o texto da mensagem que encaminha a proposta, o projeto de lei

“faz-se  necessário  em  razão  do  alto  déficit  orçamentário  verificado  no  corrente

exercício financeiro. Além disso, é salientado que, “caso as médias ora propostas não

sejam  aprovadas,  corre-se  o  risco  de,  a  partir  de  agosto  de  2015,  haver

contingenciamento  sobre o pagamento das remunerações dos servidores públicos

estaduais, proventos dos inativos e dos repasses para os demais Poderes”.

Ressaltamos que medidas semelhantes à contida no projeto em exame vêm sendo

adotadas por inúmeros estados da Federação, a exemplo dos Estados do Rio de

Janeiro e do Paraná.

Primeiramente,  faz-se  necessário  tecer  algumas  considerações  a  respeito  da

competência do Estado para legislar sobre matéria relativa a depósitos judiciais.

Entendemos que a matéria se insere no âmbito da legislação concorrente, por se

relacionar  ao  direito  financeiro,  na  forma do disposto  nos  incisos  I  do art.  24  da

Constituição da República de 1988. Assim, estariam autorizados os estados membros

a legislar sobre o tema.

No que tange à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, entendemos

que a edição de norma que implique interferência no plano de alocação de receitas

do estado, como ocorre no caso em tela, atrai a iniciativa do Poder Executivo, nos



186
____________________________________________________________________________

termos do art. 165 da Constituição da República. Ao mesmo tempo, como o tema está

relacionado  à  organização  administrativo-financeira  do  Poder  Judiciário,  cuja

autonomia  está  assegurada  no  art.  96  da  Constituição  da  República  de  1988,  é

suscitada a iniciativa desse poder.

Dessa forma,  a  autoria  conjunta  da  proposição,  do governador  do  Estado e  do

presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  resguarda  a  iniciativa  de  ambos os

poderes.

Ressaltamos  que,  no  intuito  de  conferir  mais  clareza  ao  texto  legal  e  visando

adequá-lo à técnica legislativa, sugerimos a alteração de determinados dispositivos

do projeto, por meio do substitutivo ao final apresentado.

A primeira  alteração  incide  sobre  o  caput  do  art.  1º  do  projeto  e  visa  afastar

eventual dúvida sobre o alcance do projeto, de forma a especificar que poderão ser

objeto de transferência para conta específica do Estado os depósitos judiciais em

dinheiro, tributários e não tributários.

As alterações sugeridas para o  caput  do art.  4º  e para os  arts.  6º,  7º  e 10 da

proposição  apenas  promovem  mudanças  de  redação  e  em  atenção  à  técnica

legislativa.

Por  fim,  ressaltamos  que  os  aspectos  meritórios  e  os  relativos  às  questões

financeiro-orçamentárias serão analisados pelas comissões correspondentes.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.173/2015, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  utilização  de  depósitos  judiciais  em  dinheiro,  tributários  e  não

tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas  Gerais  –  TJMG –,  para  o  custeio  da  previdência  social,  o  pagamento  de

precatórios e assistência judiciária e a amortização da dívida com a União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
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–, existentes, na data da publicação desta lei, na instituição financeira encarregada de

custodiá-los, bem como os respectivos acessórios e os depósitos que vierem a ser

realizados, poderão ser transferidos para conta específica do Estado, para o custeio

da  previdência  social,  o  pagamento  de  precatórios  e  assistência  judiciária  e  a

amortização da dívida com a União.

§ 1º – A transferência de que trata o caput será de:

I – 75% (setenta e cinco por cento) do valor total depositado, no período de um ano

contado a partir da data de publicação desta lei;

II – 70% (setenta por cento) do valor total depositado, no período subsequente ao

previsto no inciso I.

§  2º  –  O disposto  no  caput não se  aplica  aos  depósitos  judiciais  tributários  já

transferidos ao Estado e aos municípios por força de lei.

§ 3º – A parcela dos depósitos judiciais a que se refere o caput 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 correspondente.

Art. 2º – O montante total transferido será objeto de remuneração mensal paga pelo

Estado ao TJMG, no patamar de trinta centésimos do saldo atualizado, apurado no

primeiro dia de cada mês.

Parágrafo único – A remuneração a que se refere o caput será paga até o dia 20 de

cada mês ou será retida do montante devido pelo Estado 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  garantirá  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, será calculado o valor total dos depósitos judiciais, que

corresponderá  à  soma  do  valor  integral  dos  depósitos  existentes  na  data  da

publicação desta lei, devidamente atualizado com base no índice acordado entre o

TJMG e  a  instituição  financeira  custodiante,  com  os  novos  depósitos  realizados,

deduzidos os pagamentos e as restituições realizados.
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§ 1º – Após a apuração do valor total dos depósitos judiciais a que se refere o

caput, serão adotadas as seguintes medidas:

I – se o saldo do fundo de reserva for inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do

valor  total  apurado  no  primeiro  ano  de  vigência  desta  lei,  o  Tesouro  Estadual

recomporá o fundo de reserva, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual,

no prazo de trinta dias;

II – se o saldo do fundo de reserva for inferior a 30% (trinta por cento) do valor total

apurado 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 o caput deste artigo será realizada pela instituição

financeira custodiante, com a comunicação ao Estado e ao TJMG no primeiro dia de

cada mês.

§ 3º – A transferência prevista no  caput do art.  1º será suspensa sempre que o

saldo do fundo de reserva for inferior à proporção indicada nos incisos I e II do § 1º

deste artigo ou no caso de descumprimento do disposto no art. 2º.

Art.  5º  – Os recursos provenientes da transferência  prevista  no  art.  1º  deverão

constar no orçamento do Estado como fonte de recursos específica, que identificará a

sua respectiva origem e aplicação.

Art.  6º  –  O  Estado  firmará  termo  de  compromisso  com  o  TJMG  para  a

implementação do disposto nesta lei.

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  correspondente,  o  TJMG

comunicará o Estado, que disponibilizará, em até três dias úteis, por meio de depósito

no fundo de reserva, a quantia necessária para honrar a devolução ou o pagamento

do depósito judicial.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput, o TJMG
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bloqueará a quantia necessária à devolução ou ao pagamento do depósito judicial

diretamente nas contas mantidas pelo Estado em instituições financeiras, inclusive

mediante a utilização de sistema informatizado.

Art. 8º – A instituição financeira custodiante disponibilizará ao Estado 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 a 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 custódia e a administração da integralidade dos depósitos judiciais a que

se refere esta lei caberá ao TJMG, incumbindo ao Estado a regulamentação desta lei

no âmbito das ações que lhe couber, podendo a Secretaria de Estado de Fazenda

editar normas necessárias à sua execução.

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Durval Ângelo – Fábio

Cherem – Roberto Andrade – Bonifácio Mourão (voto contrário) – Felipe Attiê (voto

contrário).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar  o  Poder  Executivo  a  alienar  imóvel  em  favor  da  Companhia  de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig.

Aprovada no 1º  turno com as Emendas nºs  1 e nº  2,  retorna  a matéria a esta
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comissão  para  receber  parecer  nos  termos  do  art.  189,  c/c  o  art.  102,  VII,  do

Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de  lei  em comento 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 do Cartório

do 7° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte. A alienação tem

por objetivo a subscrição e a integralização de aumento do capital social da Codemig

mediante  emissão  de  novas  ações  ordinárias  nominativas  no  valor  de

R$171.890.588,33, que corresponde ao valor do imóvel objeto do projeto de lei. Tal

valor foi apresentado por nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão  e  é  resultante  da  média  de  três  avaliações  realizadas  por  empresas  de

consultoria e subscrito pelo subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade

do Gasto. Segundo o governador, essa alienação permitiria à Codemig a abertura de

lastros  garantidores  suficientes  para  assegurar  operações  financeiras  que

incrementem  o  desenvolvimento  econômico  do  Estado,  atividade-fim  daquela

companhia.

Em sua análise preliminar para o 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça

não vislumbrou óbice à tramitação da matéria, concluindo por sua constitucionalidade,

legalidade  e  juridicidade.  Apresentou,  contudo,  a  Emenda nº  1,  que  corrigiu  erro

material relativo à área do imóvel.

Por sua vez, esta comissão, em sua análise para o 1º turno, apontou que o diretor-

presidente  da Codemig,  em correspondência  juntada à mensagem acima aludida,

afirmou que ficaria assegurado à Companhia e ao Estado o direito de recompra do

imóvel  em  eventuais  operações  financeiras  que  o  envolvessem.  Na  ocasião,  a

comissão  julgou  adequado  incluir  tal  previsão  no  texto  do  projeto.  Para  tanto,

apresentou a Emenda nº 2.
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Durante a discussão em Plenário, foi proposta ainda a Emenda nº 3, com o objetivo

determinar o prazo de 180 dias para entrada em vigor de lei decorrente do projeto em

estudo. Esta comissão opinou por sua rejeição.

Aprovada em Plenário com as Emendas nºs 1 e 2, retorna agora a matéria a esta

comissão, para análise do texto vencido em 1º turno. Inexistindo fatos  novos que

sugiram  mudança  de  entendimento,  ratificamos  o  exposto  naquela  ocasião.  A

operação  é  neutra  do  ponto  de  vista  do  patrimônio  público,  pois  se  trata  de

transferência de imóvel de propriedade do Estado para empresa sob seu controle.

Tampouco a eventual transformação do projeto em lei acarretaria impacto negativo

para  a  execução  orçamentária.  Dessa  forma,  não  há  óbice  derivado  da  Lei

Complementar nº 101, de 2000. Há ainda a obediência ao § 2º do art. 105 da Lei

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

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

municípios e do Distrito Federal. Aquele diploma estabelece que a movimentação de

valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro, inclusive a alienação de bem

público,  só pode ser  realizada com autorização legislativa.  Portanto,  a proposição

atende aos preceitos legais sobre a transferência de domínio de bens públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.266/2015, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Arnaldo Silva – Rogério Correia – Vanderlei

Miranda – Felipe Attiê (voto contrário) – Gustavo Corrêa (voto contrário).

PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico

de Minas Gerais – Codemig – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alienar  à  Companhia  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  imóvel  com  área  de

14.400,00m² (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados) e respectiva benfeitoria,
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com  área  de  1.307,47m²  (mil  trezentos  e  sete  vírgula  quarenta  e  sete  metros

quadrados), situado no Município de Belo Horizonte, constituído do Quarteirão n° 36

da 12ª Seção Urbana, formado pelas Ruas Uberaba, Alvarenga Peixoto, Tenente Brito

Melo e Gonçalves Dias, registrado sob o n° R-1-68956 no Livro 2 do Cartório do 7°

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art.  2°  –  A alienação  de  que  trata  esta  lei  tem  por  objetivo  a  subscrição  e

integralização de aumento do capital social da Codemig por seu acionista majoritário,

o  Estado  de  Minas  Gerais,  mediante  a  emissão  de  novas  ações  ordinárias

nominativas no valor de R$171.890.588,33 (cento e setenta e um milhões oitocentos

e  noventa  mil  quinhentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  trinta  e  três  centavos),

correspondente  ao  valor  da  avaliação do imóvel  a  que se  refere  o  art.  1°,  a  ser

realizada na forma da legislação vigente.

Art. 3º – Fica assegurado à Codemig e ao Estado de Minas Gerais o direito de

recompra do imóvel descrito no art. 1º, em operação financeira que o envolva.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2015

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.496, DE 1º DE JULHO DE 2015

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2012.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

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.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  1º  de  julho  de  2015;  227º  da

Inconfidência Mineira e 194º da Independência do Brasil.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 46 e 47/2015 (encaminhando emendas ao Projeto

de Lei nº 2.019/2015 e emendas ao Projeto de Lei nº 1.864/2015, respectivamente),

do  governador  do  Estado –  Ofício  nº  2/2015 (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.252/2015),  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  –  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.253 a 2.301/2015 –

Requerimentos  nºs  1.262  a  1.311/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.829  a

1.880/2015 – Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde, do Trabalho,

de Administração Pública e de Segurança Pública – Oradores Inscritos: Discursos dos

deputados  Ivair  Nogueira,  Leonídio  Bouças,  Dirceu  Ribeiro  e  Paulo  Lamac  –

Suspensão e Reabertura da Reunião – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
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Inscrições – Decisões da Presidência (2) – Designação de Comissões: Comissões

Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 17,

18, 22, 23, 24, 25 e 26/2015 – Palavras do Presidente – Comunicação da Presidência

–  Leitura  de  Comunicações  –  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos

Ordinários  nºs 1.847,  1.775,  1.877,  1.776 a 1.783,  1.828,  1.784 a 1.806,  1.856 a

1.860, 1.807 a 1.812, 1.831, 1.813, 1.817, 1.852, 1.853, 1.863, 1.878, 1.814 a 1.816,

1.820, 1.829, 1.821, 1.823 a 1.827, 1.830, 1.851, 1.832 a 1.838, 1.843, 1.848, 1.850,

1.854, 1.862, 1.864 a 1.874, 1.876, 1.875 e 1.880/2015; deferimento  – Votação de

Requerimentos:  Requerimentos Ordinários nºs  1.533 a 1.540, 1.546, 1.547, 1.549 a

1.556, 1.588, 1.589, 1.635, 1.653, 1.665, 1.671, 1.692, 1.707 a 1.717,  1.739, 1.756,

1.758,  1.818,  1.819,  1.822,  1.839 a  1.842,  1.844  a  1.846,  1.849,  1.855,  1.861  e

1.879/2015;  aprovação  –  Requerimento  nº  451;  aprovação  –  Requerimento  nº

735/2015; aprovação com a Emenda nº 1 – Requerimento nº 736/2015; requerimento

do  deputado  Gustavo  Corrêa;  deferimento;  leitura  da  Emenda  nº  1;  votação  do

requerimento,  salvo  emenda;  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação  –

Requerimento nº 774/2015; aprovação – Requerimento nº 776/2015; requerimento do

deputado  Cássio  Soares;  votação  do  requerimento  do  deputado  Cássio  Soares;

aprovação – Requerimento nº 878/2015; aprovação – 2ª Fase: Discussão e Votação

de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.019/2015; discursos

dos deputados Gustavo Corrêa e Sargento Rodrigues; suspensão e reabertura da

reunião;  discurso  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  suspensão  e  reabertura  da

reunião; discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia e João Leite;

questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; suspensão e reabertura

da  reunião;  continuação  da  chamada  para  recomposição  do  número  regimental;

existência de quórum para a continuação dos trabalhos; suspensão e reabertura da

reunião – 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 –
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Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – 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 – 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 – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento

Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei Miranda – Wander

Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– A deputada Geisa  Teixeira,  2ª-secretária  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 46/2015*

Belo Horizonte, 26 de junho 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 2.019, de 2015, que

dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Poder Executivo que menciona
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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.

A Emenda nº 2 propõe alteração da redação do art. 3º do Projeto de Lei nº 2.019,

de 2015,  a fim de esclarecer  questão referente à data de incorporação do abono

previsto para os servidores inativos.

A Emenda nº 3 propõe o acréscimo de um artigo à Lei n° 15.304, de 2004, que

esclarece um dos  critérios  para  promoção dos servidores  ocupantes do  cargo de

Auditor Interno do Poder Executivo.

A Emenda nº 4 pretende alterar a redação do art. 11 do referido projeto, de forma a

torná-lo mais claro e completo em relação aos critérios que prevê para a promoção

dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Interno do Poder Executivo, de que

trata a Lei n° 15.304, de 2004.

A Emenda nº 5 propõe uma alteração no art. 22 da Lei nº 15.304, de 2004, cujo

objetivo  é  esclarecer  e  especificar  os  critérios  para  promoção  dos  servidores

ocupantes do cargo Auditor Interno do Poder Executivo.

A Emenda nº 6 propõe a supressão dos arts. 17 e 18 do projeto, que perderam

objeto após as alterações solicitadas.

A Emenda nº 7 propõe a alteração da redação do art.  23, para adequação dos

casos de vigência específica após a alteração do art. 11 do mesmo projeto.

Informo,  por  fim,  que  as  presentes  emendas  não  acarretam  impacto  financeiro

adicional,  podendo ser considerados os dados já encaminhados a esta Casa, que

estão de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária e são compatíveis

com os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Projeto de Lei nº 2.019, de 2015.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

O art.  3º  do Projeto de Lei  nº 2.019,  de 2015,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  3º  –  O servidor  inativo  e  o  pensionista  que fizerem  jus  à  paridade,  cujos
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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,

farão  jus  aos  acréscimos  remuneratórios  decorrentes  da  incorporação  do  abono

prevista no art. 2º desta lei a partir da data da referida incorporação ao vencimento

básico.”.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.019, de 2015:

“Art. … – A Lei nº 15.304, de 2004, passa a vigorar acrescida do art. 22-A:

“Art. 22-A – Não será exigida a certificação para a promoção ao nível II da carreira

de Auditor  Interno  do Poder  Executivo  enquanto  o  processo para  a  obtenção  do

referido  título  não for  regulamentado e implementado pela  Controladoria-Geral  do

Estado.”.”.

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

O art.  11 do Projeto de Lei  nº  2.019, de 2015,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  11  –  O  período  do  estágio  probatório  do  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 considerado para a primeira promoção a que fizer jus a partir

da data de publicação desta lei, nos termos de regulamento, observados os requisitos

de escolaridade e desempenho.

Parágrafo  único  –  Nos  casos  em  que  o  período  do  estágio  probatório  não  for

totalmente utilizado para integralizar o tempo necessário para a promoção de que

trata  o  caput,  o  saldo  será  utilizado na promoção subsequente  a  que fizer  jus  o

servidor.”.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.019, de 2015:

“Art. … – O inciso II e a alínea “c” do inciso V do art. 22 da Lei nº 15.304, de 11 de

agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 – (…)

II – cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias, nos termos

da legislação vigente, considerando para a promoção ao nível II as três avaliações

especiais de desempenho;
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(...)

V – (...)

c)  conclusão  de  um segundo de  curso  de  pós-graduação  stricto  sensu ou  lato

sensu relacionado com a  natureza  e  a  complexidade  da carreira,  nos  termos  de

regulamento, para promoção ao nível IV.”.”.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Suprimam-se os arts. 17 e 18.

“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

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.”.”.

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

O art.  23 do Projeto de Lei  nº 2.019,  de 2015,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  23  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 10, 12, 13, 14 e 15.”.”

* – Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 47/2015

–  A  Mensagem  nº  47/2015,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.864/2015, foi publicada na edição anterior.

“OFÍCIO Nº 2/2015*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado ADALCLEVER LOPES
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Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte/MG

Assunto: Encaminha Projeto de Lei

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “a”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei destinado a fixar o automatismo no reajuste do subsídio mensal dos

membros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

A medida tem como fundamento a Lei federal nº 13.091, de 12 de janeiro de 2015,

que reajustou o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso

XV do art. 48 da Constituição Federal, para o exercício de 2015, bem assim a decisão

liminar  proferida  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça,  nos  autos  do  Pedido  de

Providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000.

O cálculo para fixação da remuneração foi feito nos moldes do inciso XI do art. 37,

segundo o qual o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça deve

limitar-se a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal,

em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosas saudações.

Desembargador  Pedro  Carlos  Bitencourt  Marcondes,  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 2.252/2015

Fixa  o  subsídio  mensal  dos  membros  do  Poder  Judiciário  do  Estado de  Minas

Gerais.

Art. 1º – O subsídio mensal do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais corresponderá a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos)

do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.

§ 1º – Alterado, por lei federal, o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal

será  o  novo  patamar  adotado,  imediatamente,  a  contar  de  sua  vigência,  como

referência para fins de pagamento do subsídio dos membros do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais, extensivo a inativos e pensionistas.
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§ 2º – O valor nominal do subsídio constará de ato do Tribunal.

Art. 2º – Os valores dos subsídios dos demais membros do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais serão calculados na forma estabelecida no art. 3º, da Lei n.

16.114, de 2006.

Art.  3º  –  A  implementação  do  disposto  nesta  lei  observará  as  dotações

orçamentárias próprias do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e o disposto

no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus

efeitos a 1º de janeiro de 2015.

Justificação: O anteprojeto de lei  que ora se submete à apreciação dessa douta

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais  tem por objetivo incorporar na

legislação estadual o automatismo no reajuste do subsídio dos magistrados.

Para tanto, o art. 1º,  caput, fixa o percentual para fins de cálculo do subsídio do

Desembargador do Tribunal de Justiça Mineiro.

O § 1º do art. 1º prevê o automatismo, ou seja, o reajuste automático do subsídio

mensal  do  Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,

sempre que houver alteração,  por lei  federal,  do valor  do subsídio do Ministro do

Supremo Tribunal Federal.

O  valor  nominal  do  subsídio  constará  de  ato  do  Tribunal  de  Justiça,  conforme

proposta constante do § 2º do referido artigo.

A medida tem como fundamento a observância do limite imposto pelo art. 37, inciso

XI, da Constituição da República, do seguinte teor: “o subsídio dos desembargadores

do Tribunal de Justiça é limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por

cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”,

bem assim a decisão liminar proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos

do Pedido de Providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000.

O art. 2º prevê a forma de cálculo do valor do subsídio dos demais membros do

Poder Judiciário, em linha com o disposto no art. 3º da Lei estadual nº 16.114, de 18

de maio de 2006, a saber:

“Art.  3º Ficam fixados, com base no subsídio do Desembargador do Tribunal  de



201
____________________________________________________________________________

Justiça,  os  valores  dos  subsídios  dos  demais  membros  do  Poder  Judiciário,

estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) entre o subsídio de cada nível e o

do imediatamente inferior”.

O art. 3º dispõe que as despesas resultantes da aplicação da lei correrão à conta

das  dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Poder  Judiciário  do  Estado,  com

observância  do  disposto  no  art.  169  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

A vigência da norma está prevista no art. 4º, cujos efeitos são retroativos a 1º de

janeiro de 2015, conforme disposto na Lei Federal nº 13.091, de 2015.

O  impacto  orçamentário  do  reajuste  proposto  encontra-se  demonstrado  em

documento anexo. O novo valor do subsídio dos membros do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais já vem sendo pago, desde o mês de janeiro do corrente,

conforme Resolução do Órgão Especial nº 783, de 3 de fevereiro de 2015.

São essas as justificativas para o anteprojeto de lei sob exame.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO REAJUSTE SUBSÍDIO MAGISTRATURA

A PARTIR DE JANEIRO/2015

IMPACTO NA FOLHA DE MAGISTRADOS

* –  O quadro  com  o  impacto  orçamentário  na  folha  de magistrados,  inativos  e

pensionistas do TJMG foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.7.2015.

NOVOS VALORES PARA O SUBSÍDIO DA MAGISTRATURA DE MINAS GERAIS –

TJMG

Conforme Lei Federal 13.091/2015

* – O quadro que contém os novos valores para o subsídio da magistratura de

Minas Gerais – TJMG foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.7.2015.

– 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.

* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Alex Sandro Feil, superintendente de Comunicação e Relações Institucionais

da Aneel, prestando informações relativas ao Requerimento Ordinário nº 1.320/2015,

da Comissão de Defesa do Consumidor.
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Da Sra.  Ana Maria  A.  Figueiredo de Souza,  secretária  de Atenção à Saúde do

Ministério da Saúde (substituta), prestando informações relativas ao Requerimento n°

304/2015, da Comissão de Saúde.

Da Sra.  Ana Maria  A.  Figueiredo de Souza,  secretária  de Atenção à Saúde do

Ministério da Saúde (substituta), prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício nº 746/2015/SGM. (– Anexe-se

ao referido requerimento.)

Do Sr. Anderson Rodrigues, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de

Minas Gerais,  solicitando o apoio desta Casa para as reivindicações da categoria,

quais sejam jornada de 30 horas semanais sem redução salarial e piso salarial justo

para todos as categorias de profissionais da enfermagem. (– Anexe-se aos Projetos

de Lei nºs 691 e 1.032/2015.)

Do Sr. André Quintão, secretário de Trabalho, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 215/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência. (– Anexe-se ao

referido requerimento.)

Do Sr. Erasmo da Silva Neiva, secretário de Planejamento e Gestão de Paracatu,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.091/2015,  em  atenção  a

pedido de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr.  Evaldo Luiz Cardoso Silva,  prefeito municipal de Caetanópolis,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.165/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Guido  Marcelo  Mayol,  superintendente  regional  da  Polícia  Rodoviária

Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 686/2015, da Comissão

de Assuntos Municipais.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (7), prestando

informações relativas  aos Requerimentos  n°s  56,  63,  79 e  85/2015,  do  deputado

Noraldino  Júnior  e  outros;  362/2015,  da  Comissão  de  Educação;  368/2015,  do

deputado Noraldino Júnior; e 556/2015, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (6), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 264, 423, 425, 760, 1.086 e 1.095/2015,

em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (–  Anexem-se  aos

referidos projetos de lei.)
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Da Sra. Marleyde de Paula Mucida Miranda, presidente da Câmara Municipal de

Rio Casca, e outros manifestando o apoio dessa câmara ao Movimento dos Atingidos

pela Lei 100. (– Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015.)

Do Sr. Mauro Borges Lemos, presidente da Cemig, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 507/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor. (– Anexe-se

ao referido requerimento.)

Do Sr.  Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação

Participativa do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício n° 717/2015/SGM.

(– Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr.  Tadeu Martins  Leite,  secretário  de  Desenvolvimento  Regional,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 648/2015, da deputada Marília Campos e

do deputado Cássio Soares.

Do  Sr.  Vítor  Valverde,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 9.254/2014, da 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 2.253/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de venda de ingresso com assento numerado em

salas de cinemas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os proprietários de salas de cinema no Estado ficam obrigados a numerar

as cadeiras do estabelecimento e a informar ao consumidor, no momento da compra

do ingresso, o número de seu assento.

Parágrafo único – O número do assento adquirido pelo consumidor deverá constar

do cupom de ingresso.

Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata o art. 1º terão o prazo de cento e oitenta

dias, da publicação desta lei, para se adequarem às novas exigências.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  visa  tornar  obrigatória  a  numeração  dos

assentos das salas de cinema espalhadas pelo território de Minas Gerais. O benefício

das  cadeiras  numeradas  em  casas  de  espetáculos  já  alcançou  os  teatros  e  os

estádios  de  futebol,  faltando  contemplar  as  salas  dos  cinemas  de  Minas.  Lei

semelhante, em função da sua pertinência, já existe em outros estados da federação,

como no Rio de Janeiro.  Ademais, a numeração das cadeiras de cinema vem ao

encontro dos anseios dos consumidores, haja vista que eles terão a oportunidade e a

comodidade de escolher, no ato da aquisição do bilhete, o lugar que julgarem melhor.

É inadmissível que, na era do serviço on-line, ainda não se possa escolher o lugar de

assentar. Hoje, na grande maioria dos cinemas, o consumidor precisa chegar muito

antes, ainda que tenha adquirido o bilhete pela internet, para conseguir um bom lugar.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nossos pares para a aprovação desta

iniciativa.

– 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 2.254/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os responsáveis pelos postos de combustíveis

no  Estado  disponibilizarem  na  internet  os  preços  praticados  em  seus

estabelecimentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os responsáveis pelos postos de combustíveis situados no Estado

obrigados a disponibilizar na internet os preços praticados em seus estabelecimentos,

de forma atualizada.

Art. 2º – As informações necessárias para o atendimento das exigências previstas

no caput do art. 1º deverão conter:

I – nome e razão social do posto de combustível;

II – endereço do posto de combustível;

III  –  preço  atualizado  de  todos  os  combustíveis  comercializados  no

estabelecimento;
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IV –  valor  resultante da operação de divisão do preço do etanol  pelo  preço da

gasolina,  ambos expressos em reais e por litro,  bem como a frase “Favorável  ao

etanol”,  caso  o  resultado  seja  inferior  a  0,7  (zero  vírgula  sete)  ou  “Favorável  à

gasolina”, caso o resultado seja superior a 0,7 (zero vírgula sete).

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no que for necessário à sua

aplicação.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: A Constituição Federal determina em seu art. 5º, inciso XXXII, que “O

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” e também traz em seu

art. 24, inciso VIII, a competência concorrente da União, dos estados e do Distrito

Federal para legislar sobre o direito do consumidor.

Nesse  sentido,  cabe  à  União  estabelecer  normas  gerais  sobre  o  direito  do

consumidor,  e  os  estados têm competência  para  legislar  de forma suplementar  a

respeito da matéria.

Diante de tal possibilidade, é necessário que o Estado de Minas Gerais crie normas

que ampliem o direito do consumidor, visto que este é tido como hipossuficiente nas

relações de consumo e sofre diariamente com os abusos dos fornecedores.

A divulgação dos preços dos combustíveis no sítio eletrônico do governo do Estado

de Minas Gerais é de suma importância diante do art. 4º,  inciso IV, do Código de

Defesa do Consumidor, que traz o princípio da informação, combinado com o art. 6º,

inciso  III,  do  mesmo código,  o  qual  estabelece como um dos direitos  básicos do

consumidor  a “informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços,

com  especificação  correta  de  quantidade,  características,  composição,  qualidade,

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

É sabido que os gastos com combustíveis correspondem a importante parcela das

despesas das famílias. Por isso, é importante que os consumidores tenham acesso

antecipado aos preços atualizados dos combustíveis para que eles possam abastecer

seus veículos nos postos que lhes ofereçam o produto com o preço mais baixo, fato

que vai ao encontro da transparência e harmonia das relações de consumo e também

do princípio da informação.
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Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa para a provação deste projeto.

– 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 2.255/2015

Declara de utilidade pública a AboutFace Brasil, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  AboutFace Brasil,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Antônio Jorge

– 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 2.256/2015

Declara de utilidade pública a Comunidade Vem Ser, com sede no Município de

Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Vem Ser, com sede no

Município de Cláudio.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Antônio Jorge

– 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 2.257/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Esportes Segunda Casa dos Meninos

de Santo Antonio da Barra, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Esportes Segunda

Casa dos Meninos de Santo Antônio  da Barra,  com sede no Município de Pedro

Leopoldo.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Antônio Jorge

– 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 2.258/2015

Declara de utilidade pública a Sociedade de Proteção e Bem-Estar Animal Abrigo da

Duda, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Proteção e Bem-Estar

Animal Abrigo da Duda, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Sociedade de

Proteção e Bem-Estar Animal Abrigo da Duda, com sede no Município de Campo

Belo,  sociedade  civil  sem fins  lucrativos,  com duração indeterminada e  em pleno

funcionamento desde sua fundação.

A  entidade  tem  como  finalidade  promover  campanhas  educacionais  junto  à

comunidade,  frisando  o  respeito  das  pessoas  com  os  animais.  Também  realiza

campanhas de controle populacional de animais domésticos, reabilitando-os, quando

necessário,  com  atendimento  médico-veterinário  emergencial;  proporciona  aos

animais  abandonados  e  aprendidos  por  maus-tratos  um  caminho  para  adoção;  e

difunde atividades educativas, culturais e científicas aos associados.

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.
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Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.259/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Lar  São  Vicente  de  Paulo  do  Distrito  do  Divino

Espírito Santo, com sede no Município de Alterosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo do Distrito

do Divino Espírito Santo, com sede no Município de Alterosa.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo do Distrito do Divino Espírito Santo é uma

organização  não  governamental,  sem  fins  lucrativos,  fundada em  15  de maio  de

1995.

A organização desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo

suas finalidades estatutárias de prestar assistência aos idosos, deficientes físicos e

aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ofertando amparo e

acolhimento  necessário  de  acordo  com  a  necessidade  individual  de  seus

beneficiários. 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.260/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 335/2011)

Altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso VI do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114 – (…)

VI – aos eventos de caráter recreativo, beneficentes ou gratuitos, e aos de natureza

esportiva amadora;”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício financeiro subsequente.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O objetivo principal deste projeto é o incentivo das práticas esportivas.

Na forma vigente das isenções listadas 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 é 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
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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.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.933/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.261/2015

Concede às prefeituras municipais isenção de emolumentos de cartório sobre as

operações que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica assegurada às prefeituras municipais a isenção do pagamento de

emolumentos  de  qualquer  natureza  sobre  as  operações  de  compra  e  venda,

transferência, escritura e registro de imóveis no Estado.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: Considerando que os serviços cartoriais são concessões públicas, se

houver  necessidade  e  interesse  público,  o  Estado  pode,  por  meio  de  legislação

própria,  estabelecer  regras para beneficiar  a administração municipal,  que, muitas

vezes para atender às demandas de serviços essenciais como saúde e educação, se

vê obrigada a vender patrimônio imobiliário do município. Contudo, a concretização

do negócio muitas vezes fica prejudicada por falta de condições do município de arcar

com as despesas de emolumentos de cartórios.

Acerca  da  legislação  atinente,  é  competência  do  Estado  editar  norma

regulamentando o tema, conforme o art. 151, III da Constituição da República:

“Art. 151 – É vedado à União:

(...)

III – instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal

ou dos Municípios.”.
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E o art. 236, § 2º do Texto Constitucional:

“Art. 236 – Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por

delegação do poder público.

(...)

§  2º  –  Lei  Federal  estabelecerá  normas  gerais  para  fixação  de  emolumentos

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.”.

Cumprindo o mandamento constitucional supracitado, foi editada a Lei Federal nº

10.169, de 29 de dezembro de 2000, que atribui aos estados e ao Distrito Federal a

competência para fixação dos emolumentos dos serviços notariais e de registro.

Diante do exposto, visando desonerar a administração municipal dos altos custos

das despesas cartoriais, que muitas vezes inviabilizam importantes projetos sociais

de interesse público, oferecendo-lhes melhores condições e recursos para investir em

serviços essenciais, garantidos pela Constituição Federal, bem como na aquisição de

imóveis visando à implantação de projetos sociais e, assim reduzir os gastos com

aluguéis ou arrendamentos, propomos a isenção de taxas e emolumentos cartoriais,

com o escopo de promover o bem-estar social, pautado no princípio da dignidade

humana.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 478/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.262/2015

Dispõe  sobre  a  interseção  de  rodovias  estaduais  com  áreas  de  unidades  de

conservação no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  interseções  de  rodovias  estaduais  com  áreas  de  unidades  de

conservação no Estado obedecerão ao disposto nesta lei.

Art. 2º – Em áreas de unidades de conservação, as rodovias estaduais serão objeto

de investimentos prioritários destinados à realização de obras de arte, sinalização,

bloqueios  e  corredores  ecológicos  em  pontos  estratégicos  para  a  passagem  de

animais sem cruzamento da via para garantir a segurança rodoviária.
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Art. 3º – As rodovias estaduais cuja exploração tenha sido concedida à iniciativa

privada após a entrada em vigor desta lei receberão das empresas concessionárias

investimentos  prioritários  destinados  ao  cumprimento  dos  requisitos  estabelecidos

nos arts. 2º e 3º, até cinco anos após o início da vigência da concessão.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação:  As  rodovias  estaduais,  ao  adentrar  em  áreas  de  conservação

ambiental, não apresentam a infraestrutura necessária para garantir segurança aos

motoristas e à fauna local. Desse modo, o resultado são atropelamentos e acidentes

automobilísticos,  o  que  coloca  em  risco  a  integridade  física  e  patrimonial  dos

cidadãos que ali trafegam, bem como a da própria vida silvestre.

Este projeto, portanto, tem o intuito de organizar o trânsito nesses locais, fornecer a

sinalização devida e instaurar corredores ecológicos. Esses investimentos garantirão

a melhora da fluidez e da segurança do tráfego,  diminuindo significativamente os

acidentes automobilísticos e o número de atropelamentos nesses locais.

Nesse sentido, esta proposta merece a atenção do Estado na medida em que a

Constituição Federal, em seu art. 23, inciso VI, prevê a competência concorrente dos

estados,  dos municípios, da União e do Distrito  Federal para a proteção do meio

ambiente. Dessa forma, está abrangida nesse quadro a proteção da fauna, exposta a

grande  risco  no  momento  em  que  veículos  percorrem  zonas  dentro  ou  nas

proximidades  das  unidades  de  conservação.  O  projeto  tem,  ainda,  o  objetivo  de

resguardar  os condutores de quaisquer riscos decorrentes da passagem natural e

inevitável de animais silvestres nas vias.

Diante da relevância da matéria apresentada, contamos com o apoio de nossos

nobres  pares  desta  ilustre  Casa  Parlamentar  para  a  aprovação  desta  proposta

legislativa.

– Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Nozinho.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.166/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.263/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.723/2013)

Determina aos estabelecimentos de uso coletivo em ambientes fechados a afixação

em local visível de cópia do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e informação

sobre a capacidade de lotação de pessoas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os estabelecimentos de uso coletivo em ambientes fechados, como

cinemas, teatros, boates e assemelhados, obrigados a afixar em suas entradas, em

locais  de  fácil  visualização,  cópia  do  laudo  de  vistoria  emitido  pelo  Corpo  de

Bombeiros e informação sobre a capacidade de lotação de pessoas.

Parágrafo único – O disposto no caput deste artigo será disciplinado por decreto.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas em legislação específica.

Art.  3º  –  A  fiscalização  do  disposto  nesta  lei  incumbe  aos  órgãos  legais

competentes, que aplicarão as penalidades pertinentes ao caso.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois permitirá o

acesso  à  informação  sobre  a  quantidade  máxima  de  pessoas  que  os

estabelecimentos a que ele se refere comportam pelos frequentadores de eventos

públicos em ambientes fechados.

A imposição  de  tal  medida,  associada  à  certificação  sobre  o  atendimento  das

determinações dos órgãos públicos pelos estabelecimentos em questão, constituirá

um fator de coibição do descumprimento dos limites de lotação determinados pelos

gestores públicos, em razão da publicidade realizada.

Com relação à competência, não há dúvidas quanto à dos estados membros de

regular as edificações, bem como de instituir  políticas e programas de combate a

incêndios, pânico e desmoronamento, como é o caso. Dessa maneira, inclusive, há

legislação  no  Estado  sobre  o  tema,  como  a  Lei  Estadual  nº  14.130,  de  19  de

dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção de incêndio e pânico no Estado.
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No âmbito nacional, há instrumentos normativos genéricos que norteiam esse tema,

em especial o Código de Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei nº 8.078, de

1990, que dispõe em seu art. 6º sobre o direito de informação do consumidor sobre

os serviços a ele prestados como um direito básico. Senão, vejamos:

“Art. 6º – São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – 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;

IV  –  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa e  abusiva,  métodos  comerciais

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas

no fornecimento de produtos e serviços.”.

É indiscutível ainda que o fornecimento de informações precisas aos usuários dos

serviços  prestados  é  um  ônus  inerente  ao  empreendedor  e  à  natureza  do  seu

empreendimento, nos termos da legislação consumerista.

Cabe observar também que, em consonância com o exposto pela Constituição da

República de 1988 em seu art. 170, a ordem econômica é fundada na função social

da propriedade e no direito do consumidor, o que permite tratamento diferenciado e

imposição  de  limitações  para  fins  de  se  determinar  a  redução  de  riscos  e  a

preservação de direitos e garantias:

“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:

(...)

III – função social da propriedade;

(...)

V – defesa do consumidor.”.

Portanto,  não  há  dúvidas  de  que  é  legal  a  imposição  do  dever  de  veicular

informações precisas e visíveis aos estabelecimentos destinados à reunião de público

em ambientes fechados, como cinemas, teatros, boates e assemelhados, pois essa

medida permite que os próprios consumidores exerçam o controle e a fiscalização

dos serviços que contratam e dos locais que frequentam.
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Essa vedação tem a finalidade de evitar  tragédias  decorrentes de superlotação,

como incêndios e desmoronamentos, como a ocorrida em uma boate na cidade de

Santa Maria (RS), no dia 27 de janeiro de 2013.

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 Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.683/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.264/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 345/2011)

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular o turismo

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de

dezembro de 2009 poderá quitá-lo com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre

o valor das multas e dos juros de mora, por meio do repasse financeiro ao Fundo de

Assistência ao Turismo – Fastur –, de que trata a Lei nº 15.686, de 20 de julho de

2005.

§  1º  –  Para  obter  o  benefício  previsto  no  caput deste  artigo,  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 dispensado a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º – Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, o repasse de que

trata o inciso II do § 1º do caput deste artigo poderá, a critério do órgão fazendário,

ser efetuado parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 3º – 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.

§ 4º – A apresentação do requerimento a que se refere o inciso I do § 1º deste

artigo importa a confissão do crédito tributário.
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§ 5º  –  O disposto  neste  artigo  não se  aplica  a  crédito  inscrito  em dívida  ativa

decorrente de ato praticado com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 6º – Não serão devidos honorários advocatícios no caso de quitação do crédito

nas condições especificadas neste artigo.

Art.  2º – O contribuinte que utilizar indevidamente o benefício previsto nesta lei,

mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I – multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido repassado ao

Fastur, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II – pagamento do crédito tributário de que trata o  caput do art. 1º, acrescido dos

encargos previstos em lei.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

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

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.
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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.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.111/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.265/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 549/2011)

Institui no Estado a política de prevenção e cessação do tabagismo, do alcoolismo e

da toxicomania.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída no Estado a política de prevenção e cessação do tabagismo,

do alcoolismo e da toxicomania, no âmbito dos programas de atenção básica a serem

desenvolvidos pelas unidades de saúde dos municípios.

Art.  2º  –  O  gestor  estadual  de  saúde  coordenará  e  executará  as  políticas  de

capacitação e qualificação dos servidores das equipes dos programas de atenção

básica.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Considerando que a melhor política para a prevenção e cessação do

tabagismo,  do  alcoolismo  e  da  toxicomania  é  a  informação  acerca  dos  grandes
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malefícios causados pelo uso de substâncias que causam dependência física, faz-se

necessária  a  implantação  de  uma política  no  âmbito  dos  programas  de  atenção

básica, Programa Saúde da Família e Saúde em Casa, objetivando a prestação de

informações e o acompanhamento dos usuários de drogas tidas como lícitas, como o

fumo e o álcool, e dos dependentes das drogas ilícitas.

É, portanto, justo o acolhimento desta proposta, razão pela qual contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

–  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 2.266/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  de  Apoio  aos  Pacientes  Oncológicos  de

Passos e Região – Gapop-R –, com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grupo  de  Apoio  aos  Pacientes

Oncológicos de Passos e Região – Gapop-R –, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: O Grupo de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Passos e Região –

Gapop-R –, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em

21 de fevereiro de 2012. Desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico

cumprindo suas finalidades estatutárias de prestar assistência e dar apoio psicológico

a pacientes de baixa renda que necessitam de tratamento oncológico; contribuir nos

diagnósticos  da  doença;  e  promover  trabalhos  educativos  e  preventivos.  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. Pela importância da entidade, contamos

com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.267/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Cultura,  Arte,  Fazer  Responsável  e

Educação Ambiental – Icafe –, com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Cultura,  Arte,  Fazer

Responsável e Educação Ambiental – Icafe –, com sede no Município de Carmo da

Mata.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Instituto de Cultura, Arte, Fazer Responsável e Educação Ambiental,

com sede no Município de Carmo da Mata, é uma entidade civil sem fins lucrativos.

Tem entre suas finalidades precípuas a promoção da cultura e da arte; a defesa e a

conservação do patrimônio histórico, artístico e geográfico; a defesa, a preservação e

a conservação do meio ambiente; e a promoção do desenvolvimento rural e urbano

sustentável.

Está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua diretoria é composta de

pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um importante 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.268/2015

Declara de utilidade pública a Associação Marmelopolense de Radiodifusão – AMR

–, com sede no Município de Marmelópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Marmelopolense  de

Radiodifusão – AMR –, com sede no Município de Marmelópolis.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Dilzon Melo

Justificação:  A  Associação  Marmelopolense  de  Radiodifusão,  fundada  em

18/11/2011,  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.

Tem como objetivos, entre outras atividades, dar oportunidade à difusão de ideias,

elementos  de  cultura,  tradições  e  hábitos  sociais  da  comunidade;  oferecer

mecanismos para a formação e a integração da comunidade, estimulando o lazer, a

cultura e o convívio social; prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos

serviços de defesa civil,  sempre que necessário; contribuir para o aperfeiçoamento

profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, em conformidade com

a  legislação  profissional  vigente;  e  permitir  a  capacitação  dos  cidadãos  para  o

exercício do direito de expressão, da forma mais acessível possível.

A associação exerce, portanto, um excelente trabalho na área social, contribuindo

para o progresso dessa municipalidade.

Diante da importância de suas ações, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.269/2015

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí, com

sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Unaí, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.
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Antonio Lerin

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí é uma entidade com

fins não econômico, que tem por objetivos o estudo, a coordenação, a proteção, a

representação  e  a  defesa  dos  interesses  coletivos  ou  individuais  da  categoria

profissional – trabalhadores rurais,  integrantes do Plano da Confederação Nacional

dos Trabalhadores na Agricultura, mediante as seguintes ações:

a)  proteger  e  defender  os  direitos  e  representar  perante  as  autoridades

administrativas e judiciárias os interesses gerais de sua categoria e, individualmente,

de seus associados;

b) celebrar acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho;

c) eleger e designar representantes da categoria;

d) desenvolver assistência técnica e extensão rural nos projetos de assentamento

de pequenos produtores da agricultura familiar e da colônia de pescadores;

e)  promover  a  criação  e  o  apoio  de  outras  formas  de  organizações  dos

trabalhadores rurais, em especial as associações de produtores e as cooperativas de

produção, de crédito e de consumo;

f) manter serviços de assistência para os seus associados, principalmente judiciária;

g) buscar, através da negociação coletiva, a obtenção da melhoria para a categoria;

h) promover o bem-estar de seus associados e a melhoria das condições de vida e

de trabalho;

A associação preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual contamos com a anuência dos nobres colegas ao título declaratório

proposto.

A técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal nº 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº

107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e

a consolidação das leis.

Justificado o projeto, esperamos a apreciação e a aprovação por este Plenário e

comissões permanentes.

– 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 2.270/2015

Dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar de Proteção aos Animais – CTPA – no

âmbito do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  criado no âmbito  do Estado o Conselho  Tutelar  de Proteção aos

Animais – CTPA.

Art. 2º – Os municípios com população maior que vinte mil habitantes terão doze

meses para a implantação do CTPA.

§  1º  –  Os  demais  municípios  que  possuem  população  inferior  ao  número

estabelecido pelo  caput deste artigo terão vinte e quatro meses para implantarem o

CTPA.

§ 2º – Não há nenhum impedimento de criação antecipada dos CTPAs no que se

refere aos prazos estabelecidos no caput e no §1º deste artigo.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no que for necessário à sua

aplicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que todos

têm direito  ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do

povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

(art. 225, VI).

Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao Poder Público, nos termos do

art. 225, §1º, 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”.

O reconhecimento de que os animais possuem direitos e de que o desprezo por

estes tem levado o homem a cometer crimes contra eles e contra a natureza faz com

que busquemos soluções para que seus direitos sejam respeitados.

É preciso mudar a concepção ética e moral com relação aos animais, dando-lhes o

devido respeito e proteção.
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Os  que  trabalham  na  proteção  dos  animais  são  as  ONGs  e  os  protetores

independentes, que, dentro de suas atribuições, assumem toda a responsabilidade

utilizando-se para isso de recursos próprios. São eles os grandes promotores dos

programas  de  castração,  de  controle  populacional  e  do  socorro  aos  animais

acidentados ou vítimas de maus-tratos.

Contudo,  estes  protetores  não  têm  o  devido  reconhecimento  do  poder  público.

Prestam serviços voluntários à sociedade e muitas vezes se veem questionados da

legitimidade  de  suas  ações;  frequentemente  encontram  obstáculos  para  realizar

fiscalizações e demais atuações.

A proposta ora apresentada vem buscar um estreitamento de laços com demais

órgãos públicos. Somente com a criação destes conselhos se iniciará uma efetiva

tutela dos animais.

Sendo assim, a criação do Conselho Tutelar de Proteção aos Animais – CTPA – no

âmbito do Estado é muito importante para a mudança do cenário atual de extremo

descaso com os animais.

Diante  dos exposto,  esperamos contar  com o  apoio de todos os parlamentares

desta Casa Legislativa para a provação deste projeto.

–  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 2.271/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.939/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Canaã  os  imóveis  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Canaã:

I – o imóvel rural com área de 2.000m² (dois mil  metros quadrados), situado na

região denominada Poaia, nesse município, registrado com Matrícula n° 10.817, Livro

61-E, fls. 69/70V, no Cartório de Registro de Imóveis de São Miguel do Anta, Comarca

de Viçosa;

II  –  o  imóvel  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados)  situado  na

localidade chamada Suspiro, nesse município, registrado sob o nº 33.844, Livro 3-AZ,

no Cartório de Registro de Imóveis de Viçosa;
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III  –  o  imóvel  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados)  situado  na

localidade denominada Tombo da Cachoeira, nesse município, registrado sob o nº

35.915, Livro 3-BD, no Cartório de Registro de Imóveis de Viçosa.

§ 1° – Os imóveis de que tratam os incisos I e III serão destinados à construção de

casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida.

§ 2° – O imóvel de que trata o inciso II será destinado à implantação de uma fábrica

comunitária de beneficiamento de grãos.

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

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

lhes tiverem sido dadas as destinações previstas nos §§ 1° e 2°.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Canaã de imóveis de

propriedade do Estado, situados nesse município. O Executivo Municipal solicita a

doação dos imóveis para a construção de casas populares do programa Minha Casa,

Minha Vida e para a construção de fábrica comunitária de beneficiamento de grãos

nesse município.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  que  visa  atender  o  interesse  público,

contamos com o apoio dos nobres deputados e deputadas 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 2.272/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 743/2011)

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

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem a

área e os imóveis destinados ao Centro Social Urbano do Bairro Amazonas – Cesu-

Amazonas –, localizado no Município de Contagem.
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Parágrafo único – A doação da área e dos imóveis de que trata o caput objetiva o

desenvolvimento,  pelo  município,  de  projetos  desportivos,  sociais,  de  lazer  e

entretenimento.

Art.  2º – A área e os  imóveis  de que trata esta lei  reverterão 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 nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: O imóvel destinado ao Centro Social Urbano do Bairro Amazonas –

Cesu-Amazonas –, de propriedade do Estado, foi entregue em comodato, por mais de

20 anos, ao Município de Contagem, que lá fez diversos investimentos e desenvolveu

projetos  desportivos  e  sociais  relevantes.  Atualmente foi  desfeito  o comodato e a

administração  voltou  à  esfera  do  Estado,  mais  especificamente  à  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social.

O Município de Contagem sempre colaborou decisivamente com o funcionamento

do  espaço,  mas,  com  o  fim  do  comodato,  fica  impossibilitado  de  fazer  novos

investimentos.

A viabilidade de tal  medida depende da transferência da área e dos imóveis ao

Município  de  Contagem,  possibilitando-se  assim  o  aprimoramento  dos  projetos

desportivos  e  sociais  lá  desenvolvidos,  ficando  o  Estado  desonerado  de  tais

despesas.

São essas as razões que me levam a solicitar de meus nobres pares a 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 2.273/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.626/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Monte  o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio

do Monte imóvel constituído de terreno com área de 19.131m² (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 à Rua Coronel

Fraga,  nº  486,  no  Bairro  Bela  Vista,  no  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, o Município de Santo Antônio do Monte não houver procedido

ao registro do imóvel.

Art.  4º  – O Município de Santo Antônio do Monte  encaminhará à Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Governador do 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 2.274/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.796/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Betim o imóvel que específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim o imóvel

denominado  Teixeirinhas,  situado  na  Rua  João  Silva  Santos,  com  área  total  de

70.000m² (setenta mil metros quadrados), objeto de contrato de comodato realizado

em 11 de março de 1986.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

– 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 2.275/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.478/2011)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a  base  de  cálculo  do  Imposto  Sobre

Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  –  ICMS  –  nas

operações internas com protetores solares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo a reduzir para 12% (doze por cento) o

percentual  da  alíquota  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias e Serviços – ICMS – incidente em operações internas com protetores

solares, prevista no art. 42, I, “a.7”, do Decreto nº 43.080, de 2002.

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, 30 de junho de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição visa autorizar o Poder Executivo a reduzir a base de

cálculo  do  Imposto  Sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  –  ICMS  –  nas

operações internas relacionadas à venda de protetores solares para o percentual de

12%.

O uso do protetor solar é considerado uma questão de saúde pública, pois é a única

forma de prevenção do câncer de pele. A doença, embora de baixa letalidade, em

alguns  casos  pode  levar  a  deformidades  físicas  e  ulcerações  graves,  onerando

consequentemente os serviços de saúde.

Portanto, a redução do imposto tem por finalidade tornar o produto um pouco mais

acessível à população, diminuindo a incidência de câncer de pele 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.276/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.168/2013)

Dispõe sobre a instalação de alarme de pânico nos veículos de transporte público

de passageiros intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – É obrigatória a instalação de dispositivo de segurança nos veículos de

transporte público de passageiros intermunicipal, o qual acionará a Polícia Militar de

Minas Gerais em caso de necessidade.

§ 1º – O dispositivo mencionado no caput deste artigo será diretamente ligado ao

Centro Integrado de Comunicação através do sistema de posicionamento global –

GPS.

§ 2º – Ao ser acionado, o alarme de pânico indicará a localização da ocorrência.

§ 3º – Nos veículos que possuírem o dispositivo, será afixado um adesivo externo

com os seguintes dizeres: “Veículo monitorado pela Polícia Militar”.

Art. 2º – O disposto no caput desde artigo se aplica às concessões, às permissões

e às autorizações efetuadas a partir do início da vigência desta lei.

Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: O crescente número de assaltos ao transporte público tem assustado

passageiros,  motoristas  e  agentes  de  bordo,  que  sofrem  com  a  violência  e  a

insegurança.

Nesse  ponto,  o  dispositivo  de  segurança  alarme  de  pânico  será  de  grande

importância. Ele será acionado pelo motorista ou pelo agente de bordo e comunicará

em tempo real as ocorrências à PMMG, além de indicar com precisão a localização

do veículo através do sistema de GPS. Dessa forma, quando acionado o dispositivo,

a  PMMG conhecerá  a  localização  precisa  do  veículo  e  deslocará  a  viatura  mais

próxima ao local. A obrigatoriedade de instalação do alarme de pânico nos veículos

de  transporte  coletivo  têm  como  objetivo  auxiliar  os  policiais  na  proteção  de
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passageiros,  na  identificação  e  na  prisão  de  assaltantes,  além  de  inibir  furtos  e

roubos dentro dos veículos de transporte público.

O  dispositivo  de  segurança  deve  ser  utilizado  para  levantamento  de  dados

quantitativos sobre os locais de maior incidência de violência, entre outros objetivos.

Trata-se de uma ferramenta fundamental  para a atuação da PMMG, que, com os

dados em mãos, poderá praticar uma ação preventiva. Esse trabalho é fundamental e

deve não só ser implementado, como ampliado e difundido.

– 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 2.277/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.627/2013)

Autoriza o governo do Estado a criar Programa de Inserção Laboral para Usuários

de Drogas em Recuperação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  – Fica o  governo do Estado autorizado a  criar  o Programa de Inserção

Laboral para Usuários de Drogas em Recuperação, residentes no Estado.

Art. 2° – Aos usuários de drogas em recuperação ficam reservados 2% (dois por

cento) do total de vagas geradas em cada contrato de obras públicas ou de serviços

contratados pelo governo do Estado.

Parágrafo único – A empresa responsável pela obra ou pelo serviço deverá informar

às  Secretarias  de  Estado  de  Saúde,  de  Defesa  Social,  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social e ao Ministério Público do Trabalho a quantidade de vagas

disponíveis.

Art. 3° – O postulante à vaga deverá:

I  – cumprir  o plano individual  de atendimento junto a uma instituição pública ou

privada de saúde devidamente credenciada a este serviço;

II – abster-se do uso de drogas;

III – atender aos requisitos profissionais definidos pela empresa contratante;

IV – cumprir rigorosamente as normas da empresa contratante;

V – comprovar residência no Estado no mínimo de dois anos.
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Parágrafo único – O cumprimento do plano individual será atestado pela Secretaria

de Estado de Saúde, pela qual se inicia o processo de seleção e contratação, que

encaminhará seu parecer às Secretarias de Estado de Defesa Social e de Trabalho e

Desenvolvimento Social.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação: A questão do uso de drogas se apresenta como mais um desafio para

a gestão  pública,  já  que consiste  em uma realidade  que  vem  afetando  todos  os

segmentos da sociedade, trazendo com ela uma larga variedade de consequências,

incluindo aumento da criminalidade, violência e fragilidade da vida familiar.

Sabe-se  que o  crescente  consumo de entorpecentes está  intimamente  ligado à

dificuldade que os usuários têm para dar continuidade ao tratamento, tendo em vista

não somente o vício em si, mas também a baixa autoestima e falta de incentivos, por

serem estigmatizados na sociedade.

Posteriormente  ao  tratamento  clínico,  se  faz  necessária  a  reinserção  dessas

pessoas  na  sociedade,  de  preferência  com  ações  laborais  que  lhes  garantam  o

sustento e a dignidade pessoal, com o objetivo de ajudar essas pessoas a voltarem

ao convívio social e também laboral, tendo em vista que o trabalho dignifica o homem

e é uma forma de reintegração social.

Ademais, com esse incentivo, as mazelas sociais que contaminam o Estado em

decorrência do uso de drogas,  tais como violência, criminalidades, proliferação de

doenças e máculas familiares certamente seriam minimizadas.

Diante do  exposto,  conto  mais  uma vez com o apoio indispensável  dos ilustres

pares para a aprovação do presente projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Prevenção e Combate às

Drogas e de Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.278/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.199/2012)

Acrescenta o inciso XXVIII ao art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
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isentando  de  cobrança  do  ICMS  a  fabricação  de  equipamentos  utilizados  na

adaptação de veículos destinados a pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 7º – (...)

XXVIII – saída, em operação interna, de equipamentos para a adaptação de veículo

a ser conduzido por pessoa portadora de deficiência.”.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Doutor Wilson Batista

Justificação: As pessoas com deficiência constituem um segmento da sociedade

que  ainda  sofre  com  a  discriminação.  São  pessoas  que  buscam  condições  de

convivência em sociedade, e, para que consigam atingir tal objetivo, é necessário que

sejam  reconhecidas  como capazes  de  se  sustentar  e  de  constituir  família,  tendo

acesso à saúde, ao lazer, à educação e ao trabalho. Para que possam trabalhar, a lei

federal já garantiu a contratação de pessoas com deficiência nas empresas com mais

de 100 empregados, a chamada lei das cotas, e já lhes é garantida em lei a isenção

do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI –, do Imposto sobre a Circulação de

Produtos  e  Serviços  –  ICMS  –  e  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores – IPVA – quando vão adquirir um veículo automotor novo; contudo, nem

todas  as  pessoas  com  deficiência  têm condições  de  adquirir  um  veículo  novo,  e

muitas  delas  precisam  de  adquirir  um  veículo  usado  e  adaptá-lo  às  suas

necessidades  especiais  para  ter  condições  de  conduzi-lo,  ou  mesmo  fazer  tais

adaptações em veículo zero-quilômetro. E, paradoxalmente, a mesma lei que isenta

da  cobrança  do  ICMS  o  veículo  novo  para  pessoa  com  deficiência  tributa  os

equipamentos utilizados na adaptação dos veículos utilizados por essas pessoas.

Esta proposição tem justamente o objetivo de adequar a Lei do ICMS em Minas

Gerais a essa realidade, pois é contraditório isentar a venda do carro novo, e não a

dos equipamentos necessários à sua adaptação. Por sua importância, contamos com

o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.



232
____________________________________________________________________________

– 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 2.279/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.815/2012)

Veda a comercialização de suplementos alimentares sem bula e sem a aprovação

dos  órgãos  de  vigilância  sanitária  em  farmácias,  farmácias  de  manipulação,

academias de ginástica e assemelhados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As academias de ginástica, os clubes e os centros esportivos, as farmácias

e os estabelecimentos similares ficam obrigados a exibir, em suas dependências, nos

locais de trânsito e permanência de alunos e frequentadores, placas de advertência

sobre  o  uso  inadequado  de  anabolizantes  e  suplementos  alimentares,  com  os

seguintes termos: "O uso de anabolizantes e suplementos alimentares prejudica o

sistema  cardiovascular,  causa  lesões  nos  rins  e  no  fígado,  degrada  a  atividade

cerebral, aumenta a agressividade, o risco de câncer e morte por infarto. A venda

desses produtos só será liberada com receita médica controlada".

Parágrafo único – A placa a que se refere o caput deste artigo terá 90cm (noventa

centímetros) de largura e 80cm (oitenta centímetros) de altura.

Art. 2º – Fica proibida a venda de anabolizantes e suplementos alimentares nas

academias de ginástica, clubes e centros esportivos, farmácias e estabelecimentos

similares sem receita médica controlada.

Art. 3º – Os responsáveis pelo estabelecimento que descumprirem o disposto nesta

lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I – advertência, quando da primeira autuação da infração;

II – multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo  único  –  A multa  prevista  no  inciso  II  deste  artigo  será  fixada  entre

R$1.000,00  (mil  reais)  e  R$100.000,00  (cem  mil  reais),  a  depender  do  porte  do

estabelecimento,  com  seu  valor  atualizado  pelo  Índice  Nacional  de  Preços  ao

Consumidor Amplo – IPCA – ou qualquer outro que venha a substituí-lo.

Art. 4º – Cabe ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por finalidade proibir o uso de anabolizantes e

suplementos alimentares e alertar a população jovem, a chamada “geração saúde”,

do perigo que tomou conta das academias de ginástica do Estado. A pressão familiar,

social  e  econômica  sobre  o  atleta  (isso  sem  contar  com  a  força  da  mídia)  o

transforma  em  um  instrumento  da  vontade  alheia,  retirando  sua  capacidade  de

discernir. As razões para as práticas de dopagem pelos atletas e a responsabilidade

da sociedade sobre esse comportamento são avaliadas.  Em seguida, informações

sobre a sofisticação atual dessas práticas e a consequente evolução das técnicas de

análise para seu controle são apresentadas.

A  situação  do  seu  controle  no  País,  com  metodologia  do  Comitê  Olímpico

Internacional, é apresentada, bem como a sua complexidade e os custos envolvidos.

Esse  panorama  da  situação  do  controle  do  doping  no  Brasil  pretende  situar  os

profissionais  da  medicina  desportiva  e  do  desporto  em  geral  nesse  segmento

importantíssimo para a preservação da integridade física e mental de nossos atletas.

Os anabolizantes são uma família de drogas que incluem o hormônio testosterona e

uma série de drogas sintéticas análogas a ele (Haupt e Rovere,  1984).  Utilizadas

como forma de tratamento de algumas patologias, é seu uso não médico que tem

chamado mais a atenção. Procuradas primeiro por atletas em busca de um melhor

desempenho  esportivo  e,  há  alguns  anos,  também  por  não atletas  em  busca de

ganhos  na  força  física  ou  na  aparência,  essas  drogas  vêm  recebendo  atenção

crescente não apenas de meios de comunicação ou entidades ligadas ao controle de

drogas no esporte, mas também de pesquisadores na área de psiquiatria.

Os  androgênios  são  hormônios  que  têm  como  função  a  diferenciação,  o

crescimento  e  o  desenvolvimento  do  trato  reprodutivo  masculino,  assim  como  o

desenvolvimento e a manutenção das características sexuais secundárias (Veldhuis,

1991).  Também  apresentam  efeitos  anabolizantes,  estimulando  o  crescimento

corporal e o aumento de massa muscular. Além dos androgênios, fazem parte desse

grupo a progesterona, o estradiol, o cortisol, a aldosterona, entre outros (Rubinow &

Schmidt, 1996). Os chamados anabolizantes são derivados sintéticos da testosterona
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e foram desenvolvidos com o objetivo de minimizar seus efeitos masculinizantes e

maximizar os efeitos sobre a síntese proteica e o crescimento muscular (Haupt &

Rovere, 1984). São compostos por dois grupos: derivados esterificados e derivados

alcalinizados. Os primeiros (propionato de testosterona, enantato de testosterona e

cipionato  de  testosterona)  são  produtos  de  administração  intramuscular  e

permanecem  ativos  por  dias  a  semanas,  enquanto  os  componentes  do  segundo

grupo devem ser tomados, por via oral, diariamente (Wilson, 1988).

Uma  vez  que  tanto  os  androgênios  como  os  anabolizantes  não  têm  efeitos

puramente androgênicos ou anabolizantes, o mais adequado é chamar a todos de

esteroides anabólico-androgênicos – EAA – (American College of Sports Medicine –

ACSM -, 1987). Considerando os possíveis efeitos colaterais (psiquiátricos ou não),

esses dados mostram que o uso de EAA pode se tornar  um problema de saúde

pública. Por essa razão, em 1990, o Congresso dos EUA aprovou lei que torna essas

drogas  medicamentos  de  uso  controlado,  ou  seja,  que  exigem  receita  especial,

controlada pelo governo, para sua obtenção (Brower, 1993). Entretanto, graças a um

mercado negro, continuam sendo obtidas à margem desse controle.

Uma vez que não há certeza quanto a quais mecanismos realmente funcionam, do

ponto de vista clínico é mais adequado se ater às percepções e às expectativas dos

usuários.  Estes  relatam  que  os  EAA retardam  a  fadiga,  aumentam  a  motivação,

estimulam a agressividade e diminuem o tempo de recuperação entre as sessões de

treinamento, o que lhes permite treinar com maior intensidade. A associação entre

maior  intensidade  de  treinamento  e  efeitos  anabolizantes,  enfim,  os  levaria  ao

encontro de seus objetivos: ganho de força muscular e aumento da massa corporal

"magra",  ou seja,  aumento de volume muscular (Brower,  1993).  Embora não haja

consenso científico, há indícios de que esses efeitos possam ser atingidos com a

associação EAA, treinamento intensivo e dieta adequada (Wilson, 1988; ACSM, 1987;

Yesalis et al., 1989; Lombardo & Sickles, 1992).

Os EAA costumam ser usados em ciclos de 4 a 12 semanas, nos quais as doses e

as quantidades de drogas diferentes vão aumentando aos poucos para, depois de

chegarem a um pico, serem retiradas lentamente (Brower, 1993).  Na fase de pico

dessa  "pirâmide",  chega-se  a  usar  de  cinco  a  seis  tipos  de  EAA,  incluindo
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preparações  orais,  parenterais  e  veterinárias,  administradas  em  doses  10  a  100

vezes maiores que as utilizadas em estudos médicos com esses agentes (Pope &

Katz, 1988). Essa estimativa de dose é imprecisa pelo fato de nem todos EAAs terem

uma  equivalência  de  dosagem,  além  de  ser  comum  o  uso  de  drogas  para  uso

veterinário e mesmo "caseiras" (Pope & Katz, 1994), o que ocorre pela necessidade

de receita médica, também no Brasil, para se obterem esses agentes oficialmente

(Scivoletto & Meleiro, 1994).

A associação  de  outras  drogas,  procurando  potencializar  os  efeitos  desejados,

minimizar os efeitos colaterais e dificultar a detecção dos EAAs na urina, é comum. O

hormônio de crescimento e a gonadotrofina coriônica são utilizados para potencializar

o efeito anabolizante, o tamoxifeno e outros bloqueadores de estrógeno, para diminuir

a  ginecomastia  (causada  pela  metabolização  da  testosterona  para  estradiol);  a

probenecida, por diminuir a excreção urinária, para dificultar a detecção, assim como

os diuréticos que atingem esse objetivo por diluir a urina. Para tornar os contornos da

musculatura mais visíveis (aumentar a definição muscular), a eliminação de líquido

retido, causada pelos diuréticos, também é desejada. Por fim, vários outros produtos,

como vitaminas, aminoácidos, compostos proteicos, etc., são utilizados na esperança

de que possam ajudar na melhora do desempenho físico e da aparência (Brower,

1993). Pela mudança que causa no perfil do colesterol (diminuição da lipoproteína de

alta densidade e aumento da baixa densidade), o uso de EAA está associado a um

maior  risco  para  doença  coronariana  (Friedl,  1990;  Brower,  1992)  e  aumento  da

pressão arterial.

Alterações de enzimas hepáticas, icterícia, peliose hepática (cistos hepáticos com

sangue) e tumores hepáticos estão associados com o uso de EAA. Tumores malignos

e  hemorragias  por  ruptura  de  um  cisto  podem  levar  à  morte,  mas  as  outras

alterações, inclusive alguns dos tumores, são reversíveis (Friedl, 1990; Brower, 1993).

Apesar de serem empregados no tratamento de algumas doenças, os anabolizantes

são utilizados em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume

dos músculos e a força física.  De forma perigosa e exagerada,  algumas pessoas

utilizam os anabolizantes  em grande quantidade e ainda em associação a outros

hormônios  para  obter  o  resultado  desejado  mais  rápido,  o  que  pode  provocar
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inúmeros efeitos colaterais indesejados. Entre eles podemos citar: acne, impotência

sexual, calvície, hipertensão arterial, esterilidade, insônia, dor de cabeça, aumento do

colesterol  maléfico  à  saúde,  problemas  cardíacos,  crescimento  de  pelos,

engrossamento  da voz,  distúrbios  testiculares  e menstruais,  entre  outros.  Existem

alguns efeitos provocados por tal droga que não são podem ser alterados, pois as

chances de reversão dependem do comprometimento de cada organismo. Os EAAs

podem alterar  os  níveis dos hormônios sexuais,  causando,  de maneira reversível,

hipertrofia  prostática  e  atrofia  testicular  nos  homens  e  atrofia  mamária,  ciclos

menstruais  irregulares  e  padrão  de  pilificação  masculino  nas  mulheres.  Também

reversíveis são a esterilidade e as alterações da libido (aumento ou diminuição), que

ocorrem  em  ambos  os  sexos.  Por  outro  lado,  podem  não  ser  completamente

reversíveis a hipertrofia do clitóris e a alteração no tom de voz das mulheres, assim

como o  aparecimento  de  broto  mamário  doloroso entre  os  homens (Friedl,  1990;

Brower,  1993).  Quanto  ao  aparelho  locomotor,  há  maior  risco  de  lesões,  pois  a

estrutura osteoarticular  não acompanha o crescimento muscular (Pedrinelli,  1993).

Por fim, entre crianças e adolescentes, os possíveis efeitos dos EAA são fechamento

epifisário prematuro, acne, calvície precoce, policitemia, exacerbação da apneia do

sono e tiques (Brower, 1992a).

Um dos motivos que nos levam a apresentação deste projeto é,  sem dúvida, a

preocupação com a vida das pessoas, que muitas vezes desconhecem o risco a que

estão  expostas,  ao  usarem anabolizantes  indiscriminadamente.  De  acordo com a

Associação  Brasileira  de  Estados  e  Combate  ao  Doping,  esses  produtos  são

facilmente adquiridos no comércio e causam alterações cardiológicas,  hepáticas e

endocrinológicas, além de lesões nos rins e no fígado, sequelas neurológicas e maior

risco de câncer da próstata. Os suplementos alimentares são produtos com calorias

extras de que a pessoa precisa quando está praticando uma atividade física forte que

exija  muito  do  corpo.  O  suplemento  alimentar  é  muito  procurado  por  atletas,

nadadores, jogadores de futebol, vôlei, basquete e outros. Também é oferecido pelos

fabricantes com a promessa de auxiliar nas dietas de redução de peso e nas dietas

de  aumento  da  massa  muscular.  Como  os  suplementos  alimentares  não  são

substâncias  controladas,  é  possível  adquiri-los  nas  farmácias  ou  academias  de

ginástica, normalmente sob recomendação de pessoas que desconhecem os riscos.
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Qualquer  um  desses  produtos  contendo  creatina,  L-carnitina  ou  enzicoba,  na

verdade,  são escolhidos pelas  belas  embalagens com figuras atléticas  perfeitas  e

com algumas indicações de uso e das propriedades. Mas as embalagens não dizem

tudo.  E  nem  todo  suplemento  alimentar  é  indicado,  indiscriminadamente,  para

qualquer  pessoa.  Alguns  efeitos  colaterais  são  atribuídos  à  creatina,  entre  eles:

náusea,  diarreia,  desconforto  estomacal  e  tontura.  Os  efeitos  causados  pelo  uso

prolongado da creatina ainda são desconhecidos, mas toda a literatura a respeito,

inclusive a dos fabricantes de suplementos alimentares, deixa claro que o excesso de

creatina poderá exigir um trabalho aumentado dos rins e do fígado, devendo o atleta

estar sempre acompanhado de profissionais de saúde e nutrição para monitorar as

funções do organismo.

Não é todo o mundo que pode fazer uso dos suplementos. Mas produtos como

Oxiteil,  Jack  3,  Pink  Magic,  Lipo  6,  Divine  Shen  e  Caralluma  são  sobejamente

conhecidos  e consumidos  por  jovens  que  frequentam as academias  do  Estado e

sonham com o corpo perfeito construído por meio do consumo dessas substâncias.

Pessoas  com  tendência  à  hipertensão  e  com  problemas gástricos  devem  passar

longe dessas substâncias. Os suplementos alimentares só podem ser usados quando

indicados  por  um  profissional  competente.  Alguns  corredores  fazendo  uso

inadequado  de  suplementos  que  prejudicam  o  seu  desempenho.  Divulgar  esses

malefícios é importante para que jovens e esportistas sejam esclarecidos sobre os

graves danos  que essas  substâncias  causam à saúde,  para  que o  seu uso seja

desestimulado. Sendo a proposição de mérito e de importância indiscutível, espero

seja ela aprovada nesta Assembleia Legislativa.

– 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 2.280/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.504/2011)

Dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  as  escolas  das  redes  pública  e  privada  proibidas  de  indicar

fornecedores para a comercialização de uniformes escolares.



238
____________________________________________________________________________

Parágrafo único – Os estabelecimentos de ensino poderão divulgar o nome dos

fornecedores que comercializam os uniformes, ficando vedada a divulgação de um

único fornecedor.

Art. 2º – As escolas são obrigadas a fornecer o modelo, as especificações técnicas

e  o  logotipo  da  instituição  para  os  fornecedores  interessados  na  produção  dos

uniformes escolares.

Art. 3º – Caso exista apenas um fornecedor capacitado para venda do uniforme,

deve ser feita pesquisa de mercado para posterior fixação do preço do produto.

Parágrafo único – As fontes pesquisadas, bem como os resultados obtidos devem

ser divulgados amplamente pela escola, no meio da comunidade escolar.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o infrator às penalidades

constantes na Lei n º 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação:  A venda de uniformes  escolares  no  Estado tem sido  uma questão

altamente  debatida  em  razão  do  constante  desrespeito  aos  direitos  de  pais  e

responsáveis. Isso porque é muito comum que as escolas cadastrem fornecedores

para venda dessa vestimenta e em muitos casos indiquem apenas um comerciante, o

que é extremamente prejudicial ao consumidor, já que o fornecedor geralmente impõe

o preço  que bem entende,  estabelecendo,  assim,  uma vantagem manifestamente

excessiva, prática essa vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a conclusão não pode ser outra senão a de que o consumidor fica nas mãos

da escola e dos fornecedores no momento da aquisição do uniforme escolar, estando

privado dos seus direitos de escolha e informação, consagrados no art. 6º, incisos II e

III, do diploma legal já citado.

Este projeto de lei busca preservar a livre concorrência entre os estabelecimentos

comerciais do setor, garantindo, assim, de forma efetiva, o direito dos consumidores.

Importante é mencionar que o projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos estados e do Distrito

Federal,  conforme  dispõe  o  art.  24  da  Constituição  da  República.  Esse  mesmo
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dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a competência legislativa plena para

atender as suas peculiaridades, sempre que não exista lei federal sobre o tema.

Assim sendo, não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao

trâmite do projeto, sendo certo que a sua aprovação trará enormes benefícios para os

consumidores mineiros.

– 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 2.281/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 802/2011)

Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de bebidas alcoólicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e comercializadas no

estado conterão a seguinte advertência: “Se beber, não dirija”.

Art. 2º – São responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência de que

trata o caput do art. 1º:

I – o produtor;

II – o importador com sede no Estado;

III – o comerciante que adquirir bebida alcoólica produzida em outro Estado.

Parágrafo único – A advertência será redigida em caracteres legíveis, de forma a

permitir sua imediata identificação pelo consumidor.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º – Os responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência de que

trata o  caput do art. 1º terão o prazo de cento e oitenta dias contados da data da

publicação desta lei, para se adaptarem a suas disposições.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa

Justificação:  No  Brasil,  mais  de  50%  das  mortes  no  trânsito,  anualmente,  têm

relação  direta  com  motoristas  alcoolizados.  Isso  representa,  a  cada  ano,  26  mil
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pessoas perdendo a vida em consequência da bebida. O álcool reduz a percepção do

motorista, assim como reduz a sua habilidade para dirigir. Um motorista embriagado

tem muitas chances de colocar em risco sua vida e a vida de pessoas inocentes.

O  organismo  humano  compõe-se  de  água  e  sais  minerais.  O  abuso  do  álcool

interfere, tumultua e destrói a sua organização funcional de modo traiçoeiro e, muitas

vezes, irreversível.

Quando chega ao estômago, o álcool é rapidamente absorvido e transportado para

a corrente sanguínea, especialmente se a pessoa que o ingeriu estiver em jejum. A

absorção ocorre com menor rapidez quando há ingestão de alimentos, principalmente

gordurosos.

A dosagem alcoólica distribui-se por  todos os órgãos e líquidos orgânicos, mas

concentra-se no cérebro. Cria um excesso de autoconfiança, reduz o campo de visão

e altera a audição, a fala e o senso de equilíbrio. A aparente euforia que domina a

pessoa, chamada de excitação alcoólica, nada mais é do que a anestesia dos centros

cerebrais controladores do comportamento.

O organismo elimina o álcool pela transpiração (10%) e pela oxidação (90%). Sua

oxidação  ocorre  principalmente  no  fígado,  mediante  um  processo  químico  que  o

transforma  em  acetaldeído  (comportamento  tóxico),  depois  em  ácido  acético  e,

finalmente, em água e dióxido de carbono.

O  processo  de  eliminação  se  realiza  num  tempo  determinado  e  não  pode  ser

acelerado por exercícios físicos, café forte, banho frio ou remédios. Esses recursos

populares  conseguem  apenas  transformar  um  ébrio  sonolento  num  bêbado  bem

acordado. A única maneira de eliminar a bebida alcoólica é esperar passar o tempo

necessário  para  a  transformação  do  álcool,  pelo  fígado,  em  água  e  dióxido  de

carbono.

O estado de embriaguez alcoólica se define pela concentração mínima de 0,6g de

álcool por litro de sangue. Entretanto, a taxa percentual de álcool no organismo é

influenciada por variações entre pessoas no que se refere a peso, altura, quantidade

e tipos de alimentos existentes no estômago, assim como ao tempo decorrido após o

ato de beber.

Este projeto de lei visa a chamar a atenção para o fato de que álcool e direção não

combinam e sua associação transforma o veículo numa arma.
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Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões de Justiça,  de  Segurança Pública,  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 2.282/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 805/2011)

Institui a Política Estadual de Combate à Obesidade e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Combate  à  Obesidade,  com  a

finalidade  de  implementar  ações  eficazes  na  redução  de  peso  e  no  combate  à

obesidade adulta e infantil e à obesidade mórbida.

Art. 2º – Constituem diretrizes da Política Estadual de Combate à Obesidade:

I – promover e desenvolver programas, projetos e ações intersetoriais que efetivem

o direito humano universal à alimentação e à nutrição adequadas;

II – combater a obesidade infantil na rede escolar;

III  –  utilizar  locais  públicos,  como  parques,  escolas  e  postos  de  saúde,  como

espaços de implementação da Política de que trata esta lei;

IV – promover  campanhas de conscientização que ofereçam instruções básicas,

através de materiais informativos e institucionais sobre alimentação adequada;

V – promover  campanhas  de estímulo  ao  aleitamento  materno,  como forma de

prevenir tanto a obesidade quanto a desnutrição;

VI – capacitar o servidor público estadual, tornando-o um agente multiplicador da

segurança alimentar e nutricional em sua plenitude;

VII  –  implementar  centros  de  diagnóstico  e  acompanhamento  dos  casos  de

sobrepeso e obesidade,  integrados no Sistema Nacional  de Vigilância Alimentar e

Nutricional;

VIII – integrar-se nas Políticas Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e de

Saúde;

IX  –  adotar  medidas  voltadas  para  o  controle  da  publicidade  de  produtos

alimentícios  infantis,  em  parceria  com  as  entidades  representativas  da  área  de

propaganda, de empresas de comunicação, da sociedade civil e do setor produtivo.
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Art. 3º – O Estado poderá celebrar convênios e parcerias com órgãos da União, de

outros estados e municípios, bem como com entidades da sociedade civil, visando à

consecução dos objetivos da Política Estadual de Combate à Obesidade.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa

Justificação: Imperiosa mostra-se esta iniciativa, que busca erradicar ou ao menos

diminuir  um  problema  muito  frequentemente  enfrentado  pela  população  mineira,

inclusive nas camadas menos privilegiadas da sociedade: a obesidade, responsável,

muitas vezes, pela má qualidade de vida de grande parcela dos mineiros.

Para justificar esta proposição, transmito preocupação sobre a matéria manifestada

pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade – Abeso –, através do seu

site:  “O aumento de caráter epidêmico da obesidade no Brasil,  afetando todas as

camadas sociais e regiões do País (mas, principalmente, as populações e regiões

mais carentes); a morbidez e a mortalidade por doenças cardiovasculares associadas

à  obesidade;  a  elevação  dos  custos  para  o  sistema de  saúde  e  a  necessidade

imediata  de  ações  efetivas  de  combate  à  obesidade  motivaram  um  requerimento

urgente de implementação de medidas às autoridades governamentais pela Abeso e

pela  Fundação  Interamericana  do  Coração  –  FIC  –  Comitê  de  Síndrome

Plurimetabólica. Muito embora iniciativas anteriores da Abeso (apoiadas por outras

sociedades de obesidade da América Latina) tivessem recebido apoio formal de um

compromisso de ação do Ministério da Saúde do Brasil e de outros países latino-

americanos, até o momento medidas efetivas não haviam sido iniciadas”.

É cristalina e urgente a necessidade da implementação de uma política de combate

à  obesidade  no  Estado,  projeto  também  levado  a  debate  nas  Assembleias

Legislativas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, o que motivou a apresentação

desta proposta legislativa.

O art. 3º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, define que a alimentação constitui um

dos fatores determinantes e condicionantes da saúde da população,  e seu art.  6º

estabelece as atribuições específicas do SUS na vigilância nutricional e na orientação

alimentar. O direito humano à alimentação saudável é, portanto, um dever do Estado.
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Entende-se que os direitos humanos são aqueles que os seres humanos possuem,

única e exclusivamente,  por  terem nascido e serem parte  da espécie humana.  O

direito  humano  à  alimentação  é  um  direito  humano  indivisível,  universal  e  não

discriminatório  que assegura  a  qualquer  ser  humano alimentar-se dignamente,  de

forma saudável e condizente com seus hábitos culturais.

Para  a  garantia  desse  direito,  é  dever  do  Estado  estabelecer  políticas  que

melhorem o acesso das pessoas aos recursos para produção ou aquisição, seleção e

consumo de alimentos. Essa obrigação se concretiza  através da elaboração e da

implementação  de  políticas,  programas  e  ações  que  promovam  a  progressiva

realização  do  direito  humano  à  alimentação,  definindo  claramente  metas,  prazos,

indicadores e recursos alocados para tal fim.

A adoção do conceito de segurança alimentar e nutricional, em âmbito mundial, e

particularmente  como  tema  central  do  atual  governo  brasileiro,  impulsionam  a

compreensão do papel  do setor  da saúde no tocante à alimentação e à nutrição,

reconhecidas como elementos essenciais para a promoção, proteção e recuperação

da saúde.

Nos últimos anos estamos assistindo em todo o mundo a um aumento significativo

do número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Reportagem do jornal Folha de

S.  Paulo (publicada no caderno  Mundo da edição de 10/3/2004) mostra que,  nos

EUA,  a  obesidade  pode  matar  mais  que  o  fumo  e  vem  se  constituindo  numa

verdadeira epidemia.

Mas a obesidade não é um problema exclusivo dos países desenvolvidos. Nosso

país, em que o combate à fome é prioridade do governo, também apresenta altos

índices  de  obesidade.  No  Brasil,  segundo  o  Ministério  da  Saúde,  as  taxas  de

obesidade vêm crescendo desde 1975, e esse aumento, apesar de estar distribuído

em  todas  as  regiões  do  País  e  nos  diferentes  estratos  socioeconômicos,  é

proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda.

A  presença  de  novos  hábitos  alimentares  (como  o  aumento  do  consumo  de

refrigerantes e de produtos industrializados), a introdução de novos atores (como as

cadeias de  fast-food e o  delivery) e o baixo custo das chamadas “calorias vazias”

levam  à  população  um  grande  aporte  calórico.  Este  aporte  se  dá  de  modo
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desbalanceado, com altos teores de açúcares simples e de gorduras e com poucos

nutrientes  (como  vitaminas),  num  processo  que  atinge  principalmente  mães  de

crianças de até 5 anos.

A população urbana consome maior quantidade de alimentos processados, como

carnes,  gorduras,  açúcares e derivados do leite,  em relação à área rural,  onde a

ingestão  de  cereais,  raízes  e  tubérculos  é  mais  elevada.  Soma-se  a  isso  o

sedentarismo estimulado pelas facilidades da vida contemporânea, como o transporte

automotivo, os “videogames”, os jogos eletrônicos, a televisão e – para piorar o caso

– o elevado índice de violência, que faz com que as pessoas saiam menos de suas

casas.

Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil a qualidade da alimentação é

inadequada nas camadas populacionais  de baixa renda,  continua inadequada nas

camadas que registram crescimento da renda (em virtude da tendência à ingestão de

alimentos processados, etc.), mas é adequada nas camadas de alta renda, que têm

maior acesso à informação, levando a melhores hábitos alimentares e à prática de

atividades físicas regulares.

Estudos mostram que crianças e adolescentes obesos têm grande probabilidade de

se tornarem adultos obesos. Quando os hábitos são formados de maneira incorreta, o

risco de a criança se tornar obesa na adolescência é de 75%, e na vida adulta, de

40%. Assim, deve-se prevenir a obesidade tão logo a criança nasça, estimulando o

aleitamento materno.

De acordo com  a  Pesquisa  Nacional  de  Saúde e  Nutrição  –  PNSN –,  existem

1.500.000 crianças obesas no Brasil. A prevalência da obesidade nas Regiões Sul e

Sudeste se aproxima do dobro da observada na Região Nordeste, ficando as Regiões

Norte  e  Centro-Oeste  em  situação  intermediária  (Nóbrega,  1998).  Na  população

adulta,  as  mulheres  apresentam  um  índice  de  cerca  de  38%,  contra  28%  dos

homens, perfazendo uma média da população adulta de cerca de 32% de pessoas

com  peso  acima  do  ideal,  constituindo  25%  delas  casos  mais  graves.  Em  uma

pesquisa realizada nas Regiões Norte e Sul do País, esse quadro epidemiológico é

confirmado com a  prevalência  de  4% de sobrepeso  em  crianças  de  1  a  4  anos

(Monteiro et al., 1996).
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Por  outro  lado,  a  obesidade  causada  por  problemas  hormonais  corresponde  a

menos de 10% dos casos. Estes problemas são: síndrome hipotalâmica, síndrome de

Cushing,  hipotireoidismo,  síndrome  dos  ovários  policísticos,  pseudo-

hiperparatireoidismo,  hipogonadismo,  deficiência  de  hormônios  do  crescimento,

insulinoma e hiperinsulinismo.

O  custo  da  deterioração  de  hábitos  alimentares  saudáveis  é  gigantesco.  A má

alimentação  e  o  sedentarismo  são  as  principais  causas  das  chamadas  doenças

crônicas não transmissíveis, como o diabetes, a hipercolesterolemia, a hipertensão e

doenças cardiovasculares (como o infarto e o AVC). As doenças cardiovasculares são

responsáveis por 34% de todos os óbitos no Brasil. Além da interrupção precoce da

vida, o elevado custo das internações hospitalares representa um peso a mais para a

sociedade, que paga a conta através do financiamento do sistema público de saúde.

Conto com o apoio dos nobres pares à 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 2.283/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.352/2014)

Dispõe sobre a transmissão, a qualquer tempo, de permissão para a exploração de

serviço táxi intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A permissão para  a  exploração de serviço  de  táxi  intermunicipal  será

transmitida, a qualquer tempo, a seus sucessores legítimos, em caso de falecimento

ou impedimento legal do titular, respeitado o prazo estipulado em regulamento.

Parágrafo único – Não havendo manifestação de sucessor legítimo no prazo legal,

a  exploração  de  serviço  de  táxi  intermunicipal  poderá  ser  outorgada  a  qualquer

interessado que satisfaça os requisitos exigidos por lei.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Somente na capital mineira há cerca de 6 mil taxistas. A Constituição

da  República  estabeleceu  que  a  permissão  do  serviço  de  táxi  é  um  direito  de
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herança,  podendo  assim  ser  transmitido  aos  herdeiros;  porém,  tal  situação  foi

questionada  pelo  Ministério  Público,  uma  vez  que  antes  da  constituição,  as

concessões eram transferidas sem a necessidade de licitações,  de modo que,  se

ocorressem, prejudicariam as cooperativas que atuam no setor.

Devido à ausência de uma legislação, formou-se uma lacuna que vem prejudicando

os  permissionários  do  serviço  de  táxi.  Sendo  assim,  este  projeto  visa  superar  o

conflito, visando a uma solução rápida e não prejudicial para o embate.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à 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 2.284/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.082/2012)

Dispõe sobre a implementação de bicicletários junto aos prédios em que funcionem

órgãos e entidades das administrações públicas direta e indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os órgãos e as entidades das administrações públicas direta e indireta do

Estado instalarão bicicletários junto aos prédios em que estejam situados.

Parágrafo único – Os bicicletários a que se refere o  caput deste artigo são locais

apropriados para estacionar e guardar bicicletas e devem ter capacidade mínima para

quinze bicicletas.

Art. 2º – Os bicicletários serão disponibilizados gratuitamente a todas as pessoas

da comunidade que necessitem utilizá-los.

Parágrafo  único  –  Não  há  responsabilidade  dos  órgãos  e  das  entidades  das

administrações públicas direta e indireta por eventuais danos causados às bicicletas.

Art. 3º – As despesas decorrentes da instalação dos bicicletários correrão por conta

de dotações orçamentarias próprias.

Art. 4º – Não havendo espaço suficiente para o cumprimento desta lei, o Estado

solicitará ao município a instalação do equipamento na calçada.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.
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Anselmo José Domingos

Justificação: A administração pública, que inclui os Poderes Legislativo, Judiciário e,

mormente,  o  Executivo,  tem  como  escopo  o  atendimento  ao  interesse  público,

através da promoção da saúde, da educação, da segurança, entre diversos outros

interesses da coletividade.

Assim,  sua  atuação  deve  ser  direcionada,  principalmente,  ao  atendimento  dos

interesses  da  sociedade,  com  observância  dos  princípios  da  legalidade,  da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, entre outros.

A imposição da instalação de bicicletários no espaço físico onde estejam situados

órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  ou,  quando  fisicamente

inviável,  em  calçadas  mediante  autorização  do  município,  objetiva  sobretudo  a

adequação dos espaços às exigências de mobilidade urbana, de modo a atender-se

concomitantemente  aos imperativos de uma vida  saudável  e ao respeito do meio

ambiente.

No que se refere à mobilidade urbana, as bicicletas representam uma alternativa

barata  e  eficiente  comparativamente  aos  automóveis  e  a  um  transporte  público

deficitário, visto que são um meio de transporte de investimento relativamente baixo e

de fácil manutenção, razão pela qual é acessível a maioria das pessoas.

Os benefícios à saúde são evidentes, visto que o transporte por bicicletas estimula

também a realização de exercício físico, o que reduz o sedentarismo, o sobrepeso e

as doenças direta ou indiretamente relacionadas com esses problemas.

A administração  deve  cumprir  seu papel  de  precursora  de  mudanças  sociais  e

adequações diversas e atender à lei e aos anseios de seus administrados, para, em

última análise, promover o bem comum.

Considerando o exposto, conto com a análise e 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 2.285/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.218/2013)

Proíbe  as  linhas  chilenas  nas  condições  em  que  estabelece  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam proibidos no Estado de Minas Gerais o uso e a comercialização de

linhas chilenas em pipas e demais destinações.

Art.  2º – O poder público, através de seus órgãos competentes, providenciará a

devida fiscalização e apreensão das linhas chilenas.

Art. 3º – Entende-se por linhas chilenas aquelas compostas de óxido de alumínio e

algodão fabricadas em rolos de grande porte, com enorme potencial de corte.

Art.  4º  –  O descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  ao  infrator,  em  se

tratando de pessoa jurídica, a aplicação das seguintes penalidades:

I – multa de 1.000 (mil) Ufirs e até cinquenta vezes o valor previsto, em caso de

reincidência;

II – constatada a infração, poderá o poder público notificar os órgãos competentes

para providenciarem o fechamento do estabelecimento, procedendo à suspensão do

seu  registro  bem  como à  aplicação  das  demais  legislações  pertinentes,  como  o

Código de Defesa do Consumidor e o Código Penal.

Art.  5º  –  No  caso  da  comercialização  de  linhas  chilenas  em  feiras  livres  ou

camelódromos, fica o poder público autorizado a informar aos órgãos competentes o

registro do infrator para que este não possa renovar a permissão para instalação de

suas mercadorias em áreas públicas.

Art.  6º – O poder público poderá promover campanhas de conscientização para

esclarecimento sobre o uso e os riscos das linhas chilenas.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A modalidade de linha de que trata este projeto vem sendo utilizada

por pessoas despreocupadas com a vida humana e que simplesmente fazem do ato

de  soltar  pipa  um  crime.  As  linhas  conhecidas  popularmente  como  chilenas  são

vendidas em rolos grandes, com os primeiros metros sem o menor potencial de corte,

conforme noticiado pelo jornal Hoje em Dia, de 11/6/2013. Fabricada em longa escala,

a linha cortante é composta de linha 10 embebida em uma solução de quartzo moído,

óxido de zinco e cola de madeira, com um poder de corte que pode chegar a ser até
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dez vezes  maior  que  uma linha tratada  com  cerol,  o  que a  transforma  em  uma

verdadeira navalha sem controle nem direção. Há de ressaltar que essa prática vem

sendo adotada sem esclarecimentos e as autoridades até mesmo desconhecem a

existência desse produto. Preocupa-nos muito o avanço que esse tipo de linhas tem

tomado,  e cabe a nós, legisladores, prover  a segurança e o bem-estar  de nossa

população. É importante que a sociedade e, principalmente, os pais sejam alertados.

Campanhas  de  conscientização  precisam  ser  realizadas  para  que  vidas  não  se

percam e sejam evitadas sequelas graves e permanentes em profissionais usuários

de motos e crianças. Nesse sentido, peço aos meus pares nesta Casa o apoio a esta

proposição, aprovando-a e transformando-a em lei, levando segurança à população.

– 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 2.286/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.548/2013)

Dispõe sobre a cobrança de tarifa básica de telefonia móvel na modalidade pós-

pago nos contratos suspensos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  – Nos contratos  de telefonia móvel  da modalidade pós-pago,  suspensos

parcial ou totalmente, por falta de pagamento, fica proibida a cobrança de franquia,

autorizada apenas a cobrança de tarifa básica, nos termos da legislação vigente

Art.  2º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  ensejará  ao  infrator  as

penalidades previstas em legislação específica, sem prejuízo de multa.

Art. 3º – A fiscalização incumbe aos órgãos legais competentes, que aplicarão as

penalidades pertinentes ao caso.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Assinatura básica no celular pós-pago consiste no valor do plano de
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serviço.  O  plano básico  (que todas  as empresas  são obrigadas  a  oferecer)  deve

garantir direitos mínimos, como o recebimento de contas mensais e a discriminação

dos valores cobrados.  A unidade de tempo na telefonia móvel  é o segundo ou o

minuto, e não o pulso.

De quem possui o plano básico ou o de referência de serviço, somente devem ser

cobradas  as  ligações  com  duração  de  mais  de  três  segundos  e,  do  quarto  ao

trigésimo segundo,  o  valor  total  correspondente  a  30  segundos.  As  condições,  o

preço  e  as  características  dos  demais  planos  são  variáveis  e  devem  constar  do

contrato. No pré-pago não há assinatura mensal, mas o valor do minuto costuma ser

mais caro que no pós-pago.

As ligações entre localidades com o mesmo DDD são tarifadas como locais (Valor

de Comunicação – VC1 –,  o mais baixo).  Nos planos de telefonia contratados na

modalidade pós-pago, os valores dos interurbanos devem vir detalhados na conta. Se

os códigos DDDs da localidade de origem e da de destino tiverem o primeiro dígito

comum, a ligação é tarifada como VC2; e se o primeiro dígito for diferente, como VC3.

Em cada interurbano, pode-se utilizar a prestadora de longa distância escolhida.

Se o usuário atrasar o pagamento, a operadora deve avisá-lo de que o aparelho

pode ser bloqueado para fazer ligações, após 15 dias do vencimento da conta, e para

receber ligações, após 30 dias. Mesmo com o bloqueio, são permitidas ligações para

telefones de emergência. Após 45 dias de atraso, o celular pode ser desativado, e o

contrato de prestação de serviço cancelado. Caso o pagamento seja efetuado antes

do cancelamento da linha, o aparelho deve ser desbloqueado em até 24 horas após o

registro do pagamento.

Por sua vez, a suspensão do serviço pós-pago pode ser solicitada à operadora por

até 180 dias, a qual deve ser consultada sobre condições e valores cobrados.

Contudo, o que se percebe na prática é que, nos casos dos contratos de telefonia

móvel contratados na modalidade pós-pago, em que há a suspensão parcial ou total,

por falta de pagamento, as operadoras continuam cobrando do usuário o valor da

franquia,  o  que  é  ilegal  e  abusivo,  porque,  pela  própria  razão  da  suspensão  do

contrato,  não  há  mais  a  utilização  dos  serviços  pelo  usuário,  ainda  que

temporariamente.  Por  essa  razão,  estando-lhe  vedada  a  utilização  dos  serviços
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decorrentes da suspensão, a cobrança da franquia configura-se claramente como um

enriquecimento sem causa por  parte das operadoras de telefonia móvel,  o  que é

vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Senão, vejamos:

“Art. 884 – Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será

obrigado  a  restituir  o  indevidamente  auferido,  feita  a  atualização  dos  valores

monetários.

Parágrafo único – Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a

recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará

pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Ainda sobre o caso, o Código de Defesa do Consumidor é enfático ao dispor:

“Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas

abusivas:

(...)

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...)

Art. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas

ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV  –  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o

consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a

equidade;”

Lado outro, em que pese a suspensão dos contratos, o que deve ser autorizado às

operadoras  de  telefonia  é  apenas  a  cobrança  de  tarifa  básica,  nos  termos  da

legislação vigente, pois ela não se vincula à utilização por serviços não efetivamente

consumidos,  mas,  ao  contrário,  refere-se  a  manutenção  e  disponibilização  da

estrutura  de  telefonia  ao  consumidor  que,  apenas  por  ora,  está  com  o  contrato

suspenso, mas não extinto. Por isso, é legítima a sua cobrança.

Pelo exposto e pela enorme relevância social dessa matéria, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.287/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.003/2013)

Obriga os  estabelecimentos comerciais  a prestarem de forma clara informações

sobre os produtos e serviços que oferecem, para facilitar o entendimento delas por

idosos e deficientes visuais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os estabelecimentos comerciais obrigados a prestarem de forma

clara  informações  sobre  os  produtos  e  serviços  que  oferecem,  para  facilitar  o

entendimento delas por idosos e deficientes visuais.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator à penalidade de

multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Os  consumidores  idosos  e  deficientes  visuais  enfrentam  grandes

dificuldades nos estabelecimentos comerciais quando precisam ler quaisquer dizeres

com referências aos produtos ou serviços oferecidos, pois essas informações não são

apresentadas de forma visível, com letras compatíveis com a fácil leitura.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  em  seu  art.  31,  consagra  o  direito  do

consumidor à informação clara sobre o produto comprado e o serviço contratado, mas

convém tratar  do  assunto  por  meio de  legislação do Estado,  que,  a propósito,  é

concorrente com a União no que diz respeito aos direitos do consumidor.

Com efeito,  o respeito aos direitos dos consumidores em geral  e daqueles com

diminuição da visão deve ser observado na sociedade e exigido por um Estado atento

aos graves obstáculos que são infligidos a esse público.

Diante  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação deste projeto.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.288/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 408/2011)

Dispõe sobre campanha de participação social no incremento da receita tributária

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a campanha de participação social no incremento da receita

tributária estadual.

Art. 2º – A participação social de que trata esta lei consiste na troca de documentos

fiscais referentes a compras de mercadorias, emitidos por pessoas jurídicas inscritas

no Cadastro de Contribuintes do Estado, por ingressos para eventos esportivos.

Art. 3º – Será admitido como participante da campanha o consumidor final portador

de primeiras vias dos documentos fiscais referidos no art. 2º desta lei.

Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  da  campanha  de  que  trata  esta  lei  serão

custeadas com recursos aplicados nos incentivos de que trata a Lei nº 16.318, de 11

de agosto de 2006.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Visa  este  projeto  de  lei  incentivar  a  participação  de  consumidores

finais  portadores  de  documentos  fiscais  de  compras  no  incremento  da  receita

tributária, desta feita motivando o consumidor a exigir o cupom fiscal ou nota fiscal

referente a compra de mercadorias.

Além  de  proporcionar  o  desenvolvimento  da  conscientização  da  importância  do

ICMS no cumprimento das obrigações sociais do Estado, a proposta, que também

estimula o hábito de exigir documentos fiscais quando da aquisição de mercadorias,

acabará por incrementar o combate à sonegação fiscal e, indiretamente, servirá de

incentivo aos eventos esportivos.

A proposta,  enfim,  consiste  na implementação de uma campanha,  devidamente

regulamentada pelo Poder Executivo, em que se estabelecerá um valor em moeda

corrente  correspondente  a  um  montante  de  notas  ou  cupons  fiscais,  também
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preestabelecido,  que  dará  ao  portador  o  direito  de  obter  ingressos  para  eventos

esportivos, registre-se, dentro de um limite disponível para tal finalidade.

Os  prazos  de  duração  das  campanhas  também  terão  regulamentação  própria,

assim como as questões ligadas a postos de troca, os documentos fiscais, que terão

validade para efeitos de participação na campanha, o custo do ingresso, a ordem de

preferência e outras formas necessárias à operacionalização da campanha.

Por último, a Lei nº 16.318, de 2006, dispõe sobre a concessão de desconto para

pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, com o objetivo de estimular a

realização  de  projetos  desportivos  no  Estado.  A ideia,  portanto,  é  deduzir  dos

benefícios  as  despesas  com  operacionalização  da  campanha  objeto  desta

proposição.

Enfim,  a  motivação  deste  projeto  é  a  deflagração  de  um  processo  de

conscientização sobre a importância e a função social do imposto.

Com  estas  razões,  espera-se  a  aprovação  dos  nobres  pares  à  proposta  ora

apresentada.

– 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 2.289/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.079/2014)

Institui  o  Dia  do  Terço  dos  Homens,  a  ser  comemorado  anualmente  em  8  de

setembro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia do Terço dos Homens, a ser comemorado anualmente

em 8 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Bosco

Justificação: O Terço dos Homens teve o seu início em 8 de setembro de 1936, na

Vila  Providência,  hoje  Itabi  (SE).  Idealizado  por  Frei  Peregrino,  que  visitou  esse

povoado de Aracaju para uma Santa Missão, contou com a presença de cerca de 220

homens. Ainda hoje o terço registra uma média de 100 presenças, incluindo o Sr.
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Antônio Menezes de Souza,  participante fundador, que na época tinha apenas 16

anos. O movimento se ramificou e tem crescido intensamente nos últimos anos.

O Terço  dos  Homens  é  um exemplo  de  fé  e  devoção.  A missão do  Terço  dos

Homens é resgatar para o seio da Igreja de Cristo homens de todas as idades, pois a

presença masculina na igreja é imprescindível para a formação da família e de uma

sociedade cristã. A oração do terço leva-nos a meditar sobre os principais mistérios

da redenção que Cristo nos oferece, trazendo novo vigor à Igreja e resgatando os

homens que,  antes,  pouco participavam dos momentos de  oração propostos pela

Igreja.

O Terço dos Homens tem se revelado também uma força de transformação e de

verdadeiras conversões. Homens antes em descaminho ou frios na fé, ao frequentar

um grupo de terço têm mudado de vida e se libertado de situações degradantes

próprias de quem vive longe de Deus.

Diante  do  exposto  e  ressaltando  a  importância  de  aumentar  a  divulgação  do

movimento, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

– 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 2.290/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.714/2011)

Dispõe sobre a isenção do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de

passageiros para os pacientes em tratamento de câncer no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam isentos do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de

passageiros no Estado os pacientes portadores de câncer que comprovarem não ter

recursos  financeiros  suficientes  para  arcar  com  os  custos  das  passagens  no

transporte público.

Art. 2º – A isenção de que trata o caput do art. 1º só beneficiará os portadores de

câncer no trajeto entre sua residência e o Município onde se localiza o hospital de

referência onde fará os exames ou o tratamento de combate ao câncer.

Art. 3º – Para viabilizar a implantação do benefício de que trata esta lei, o Estado
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poderá criar um documento específico ou passe que possibilite ao beneficiário utilizar

o transporte público intermunicipal de passageiros nos termos do  caput do art.  2º

desta lei.

§  1º  – O beneficiário  que se enquadrar  nos parâmetros  legais  para  usufruir  da

isenção prevista nesta lei deverá solicitar, por escrito, no hospital onde faz tratamento,

relatório médico contendo o tempo previsto para a duração do tratamento e exames

que confirmem o diagnóstico de câncer.

§ 2º – A solicitação prevista no § 1º será ratificada por meio dos laudos médicos

listados no mesmo parágrafo e encaminhada ao órgão responsável pela concessão

do benefício, em conformidade com a lei que regulamentará este dispositivo legal.

Art.  4º  –  Quando  ocorrer  a  alta  médica  ou  a  interrupção  do  tratamento  do

beneficiário, cessará o seu direito à isenção prevista nesta lei.

Parágrafo  único  –  O benefício  de  que  trata  esta  lei  será  estendido,  se  houver

necessidade, com a devida comprovação médica, pelo tempo necessário à conclusão

do tratamento.

Art. 5º – Para se enquadrar nos parâmetros desta lei, o paciente portador de câncer

deverá atender aos requisitos de concessão de auxílio-doença definidos pelo Instituto

Nacional de Previdência Social – INSS.

Art. 6º – Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por finalidade possibilitar a todos os pacientes

portadores de câncer que comprovarem não ter recursos financeiros suficientes para

arcar com os custos de transporte e que fazem tratamento em Município que não seja

o de sua residência, condições de realizar todos os exames e as diversas etapas do

tratamento contra o câncer.

A necessidade de criar essa isenção surgiu da constatação de que, muitas vezes,

mesmo tendo acesso a exames e tratamento gratuitos por meio do Sistema Único de

Saúde – SUS -, os pacientes de câncer não podem comparecer ao hospital localizado

em  município  diferente  daquele  onde  reside,  pela  absoluta  falta  de  recursos
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financeiros para arcar com os custos da passagem no transporte intermunicipal de

passageiros.

Por outro lado, a gravidade do câncer e o sacrifício que seu tratamento exige dos

pacientes são reconhecidos em diversos dispositivos legais, tanto que os portadores

de câncer recebem pensão do INSS, desde que sejam considerados incapacitados

temporariamente  para  o  trabalho  mediante  exame  realizado  pela  perícia  médica

desse instituto, e podem ser aposentados em razão da doença, além de poder sacar

seus recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O inciso V do art. 13 da Lei n° 8.742, de 7/12/1993, a Lei Orgânica da Assistência

Social – Loas –, determina que compete aos Estados “prestar serviços assistenciais

cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional  de

serviços desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado”.

Na realidade, o que ocorre é que, sem ter condições para arcar com os custos do

transporte intermunicipal, os pacientes de câncer que fazem tratamento em município

que  não  seja  o  de  sua residência  têm de recorrer  a  ambulância  ou  a  carros  de

transporte de pacientes fornecidos pelas  prefeituras dos municípios onde residem.

Contudo,  muitas  vezes  este  tipo  de  transporte  acaba  por  se  constituir  em  um

sacrifício adicional ou mesmo em um risco maior para a saúde do portador de câncer.

São vários os relatos de pacientes que deixaram de comparecer a cirurgias ou a

sessões de quimioterapia, gerando a descontinuidade do tratamento e, muitas vezes,

comprometendo o diagnóstico ou as possibilidades de cura, pois, na data marcada

para  o exame, o tratamento ou  a  cirurgia  a ambulância  da  prefeitura  não estava

disponível para conduzi-lo ao hospital.

Outra  situação  que  ocorre  com  frequência  é  aquela  na  qual  o  paciente  em

tratamento contra o câncer tem de esperar longas horas até que todos os demais

pacientes  que  com  ele  tenham  sido  transportados  pela  ambulância  ou  veículo

destinado ao transporte de pacientes sejam atendidos.

Implica também risco para a saúde do paciente em tratamento contra o câncer o

fato de ser transportado em uma ambulância, sem que exista indicação médica ou

necessidade  clínica  para  isso,  correndo  o  risco  de  contrair  outras  enfermidades

infectocontagiosas, em consequência do quadro de baixa imunológica advinda do seu

estado de saúde ou causada pelo próprio tratamento.
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Portanto, uma vez transformada em lei, esta proposição será mais um benefício

importante para os portadores de câncer que não têm condições financeiras de arcar

com o tratamento ou nem sequer têm os recursos mínimos para se locomoverem até

os locais onde fazem exames ou tratamento contra esta grave enfermidade.

Diante do exposto e dada a grande repercussão social que esta lei  pode gerar,

conto com o apoio dos meus 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.291/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.044/2011)

Altera  a  Lei  nº  8.193,  de  13  de  maio  de  1982,  que  dispõe  sobre  o  apoio  e  a

assistência às pessoas deficientes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, o

seguinte inciso IX:

“Art. 1º – (...)

IX – a garantia de acesso aos equipamentos de telecomunicação e de informática,

mediante a adaptação de recursos próprios para as deficiências auditiva e visual.”.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: 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 pela administração pública e também pela

sociedade civil organizada. A triste e histórica situação de exclusão social a que estão

submetidas as pessoas portadoras de deficiência impõe, no limiar de um novo século,

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, nas quais o Estado, em todas as

suas  esferas,  dê  o  exemplo  e  o  incentivo  a  uma  postura  de  consciência,

proporcionando a todos plena utilização das telecomunicações e da informática. Por
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isso, apresentamos este projeto, que estabelece diretriz para os órgãos do Estado,

para  que  levem  em  consideração  a  necessidade  de  adaptação  de  recursos

tecnológicos para servidores com deficiência auditiva ou visual.

Ante  o  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  aprovação  deste

projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.859/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.292/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.869/2011)

Veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente portadores de  diabetes

mellitus,  nos  estabelecimentos  de  ensino,  creches  ou  similares  e  em  instituições

públicas ou privadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  vedada  a  discriminação  à  criança  e  ao  adolescente  portadores  de

diabetes mellitus,  nos estabelecimentos de ensino, centros de educação infantil ou

similares e em instituições públicas ou privadas localizadas no Estado.

Art. 2º – O estabelecimento de ensino, creche ou similar deverá capacitar seu corpo

docente e equipe de apoio para acolher e prestar a assistência de que a criança e o

adolescente diabéticos necessitam.

Art.  3º  –  Para  efeitos  desta  lei,  consideram-se  necessidades  da  criança  e  do

adolescente diabéticos:

I – verificação do açúcar no sangue;

II – tratamento da hipoglicemia com açúcar de emergência;

III – injeção de insulina, quando necessário;

IV – alimentação, quando necessária;

V – almoço em momento oportuno e com tempo suficiente  para  que termine a

refeição;

VI – acesso livre e irrestrito à água e ao banheiro;

VII  –  participação  plena  nas  aulas  de  educação  física  (ginástica)  e  em  outras

atividades extracurriculares, incluindo-se excursões.
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Art.  4º  –  Consideram-se  atos  discriminatórios  à  criança  ou  ao  adolescente

portadores de diabetes, para efeitos desta lei:

I – o não atendimento às necessidades da criança e do adolescente diabéticos de

que trata o art. 3º;

II – recusa de matrícula;

III – impedimento ou inviabilização da permanência no estabelecimento de ensino,

creche ou similar.

Art.  5º  –  As  sanções  aplicáveis  aos que praticarem atos de  discriminação,  nos

termos desta lei, serão as seguintes:

I – advertência;

II – multa de até 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III – multa de até 3.000 (três mil) Ufemgs, em caso de reincidência;

IV – suspensão por trinta dias da licença estadual para funcionamento;

V – cassação da licença estadual para funcionamento.

§  1º  –  Quando a  infração for  cometida  por  agente  público,  servidor  público  ou

militar, no exercício de suas funções, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos

I  a  III  deste  artigo  serão  aplicadas  as  penalidades  disciplinares  cominadas  na

legislação pertinente.

§ 2º – O valor da multa será fixado tendo-se em conta as condições pessoais e

econômicas do infrator e não poderá ser inferior a 500 (quinhentas) Ufemgs.

§ 3º – A multa poderá ser elevada até o triplo quando se verificar que, em virtude da

situação econômica do infrator, sua fixação em quantia inferior seria ineficaz.

§ 4º – Imposta a pena prevista no inciso V deste artigo, o fato será comunicado à

autoridade responsável pela outorga da licença, que providenciará a sua execução, e

a  autoridade federal  ou  municipal,  para  eventuais  providências  no  âmbito  de  sua

competência.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação:  A  diabetes  mellitus,  popularmente  conhecida  por  diabetes,  é  um

distúrbio do metabolismo caracterizado pela ineficiência parcial ou total de insulina ou
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por uma resistência a ela. A insulina auxilia o organismo a usar os alimentos como

fonte  de  energia.  Nas  pessoas  com  diabetes,  ou  o  pâncreas  para  de  fabricar  a

insulina, ou o organismo não consegue utilizá-la de forma eficiente. Sem a ação da

insulina,  a  glicose,  principal  fonte  de  energia  que  utilizamos,  fica  circulando  na

corrente sanguínea, levando ao aumento dos índices de glicose no sangue, gerando

então a hiperglicemia.

A diabetes é uma das doenças crônicas mais frequentes, atingindo mais de 7% da

população brasileira.

Os tipos de diabetes mais conhecidos são a diabetes mellitus tipo 1, em que a falta

de insulina ou a sua produção insuficiente pelo corpo estabelece como condição ao

indivíduo a aplicação de insulina, que ocorre com maior frequência em jovens, e a

diabetes mellitus tipo 2, em que o organismo produz insulina, porém não a utiliza de

forma adequada, que atinge mais os adultos, pessoas com antecedentes familiares

de diabetes ou com o excesso de peso. Alimentação adequada, exercícios físicos,

controle do peso e, em alguns casos, o uso de medicamentos, seja a própria insulina

ou comprimidos, ajudam no controle da diabetes tipo 2.

A diabetes é a segunda doença mais comum na infância, com um número cada vez

maior de diagnósticos de ambos os tipos de diabetes ao ano. Acredita-se que das

crianças nascidas no ano de 2000, uma em cada seis meninas e um em cada oito

meninos irão desenvolver diabetes em sua vida.

Acompanhando o crescimento dos números de casos de diabetes, a tecnologia e o

tratamento  também  mudaram.  Atualmente  existe  o  monitoramento  intensivo  da

diabetes, que auxilia  na diminuição das complicações da doença em longo prazo,

além  de  auxiliar  pontual  e  seguramente  no  controle  glicêmico,  a  fim  de  evitar

possíveis complicações.

Ocorre que não há lei que proteja os direitos das crianças portadoras de diabetes

nas instituições de ensino, creches ou similares, existindo casos de discriminações,

quando a instituição se recusa a cooperar por entender não ser sua obrigação prestar

a assistência de que uma criança diabética necessita, negando-se à verificação do

açúcar no sangue ou à administração da medicação, o que dificulta a permanência da

criança no estabelecimento escolar ou similar.
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A criança passa boa parte de seu dia na escola, e cada aluno com diabetes é único

no que diz respeito ao seu processo da doença e de desenvolvimento intelectual, a

habilidades e níveis de assistência necessária para o manejo do tratamento.

Os  alunos  com  diabetes  precisam  do  apoio  e  compreensão  da  instituição

educacional  para  as  medições  do  açúcar  no  sangue,  alimentação  nos  horários

adequados e administração de insulina. Nesse sentido, o controle da diabetes pode

ser melhor potencializado no ambiente escolar se os professores e auxiliares forem

informados da condição do aluno e sobre os procedimentos necessários para auxiliá-

lo no controle da diabetes.

Professores,  pais,  administradores  escolares  e  profissionais  de  saúde  devem

trabalhar em conjunto com o aluno para desenvolver diretrizes para a gestão de sua

diabetes. Crianças menores de oito anos de idade carecem de apoio de adultos para

acompanhar  os  seus  níveis  de  glicose e  gerir  as  suas  necessidades  de  insulina.

Como não há profissionais da saúde em todos os estabelecimentos de ensino, os

profissionais da educação precisam ser devidamente treinados para reconhecerem os

sinais de alerta dos níveis de glicose alta ou baixa e serem capazes de tomar as

medidas adequadas.

Cada escola ou creche precisa ter ao menos um adulto qualificado para gerir um

episódio de emergência hipoglicêmica causada por níveis perigosamente baixos de

glicose.

O Estatuto  da  Criança e do Adolescente  garante  a educação e  a  igualdade de

condições de acesso e permanência na escola, além de vedar a discriminação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Gil Pereira.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 895/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.293/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.947/2014)

Torna obrigatório gasto mínimo em campanha publicitária sobre as consequências

do uso de crack e outras drogas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o poder público obrigado a utilizar no mínimo 10% (dez por cento) do

orçamento  das  verbas  de  publicidade  do  Estado  em  campanhas  sobre  as

consequências do uso de crack e outras drogas lícitas e ilícitas.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Vanderlei Miranda

Justificação: Esta proposição tem por objetivo impor ao governo do Estado gasto

mínimo de 10% das verbas publicitárias em campanhas sobre as consequências do

uso de  crack  e outras drogas. Em Minas Gerais, os programas de prevenção são

praticamente inexistentes. Por outro lado, a publicidade nas diversas mídias influencia

diretamente a formação do que se denomina opinião pública. Assim, acreditamos que

a publicidade poderá ser um instrumento eficaz no combate ao uso de drogas lícitas e

ilícitas.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 75/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.294/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.497/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de banheiros públicos nas estações

da Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte – Metrô BH –, nas estações

das  linhas  da  Central  do  Brasil,  RFFSA,  RMV,  Mogiana,  ABPF,  ABPF-FCA,

Leopoldina, Fepasa, nas rodoviárias, praças e parques públicos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica determinada a instalação, manutenção e funcionamento de banheiros

de  utilização  pública,  com  separação  por  sexo  e  dependências  próprias  para  as

pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, nas estações da

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte – Metrô BH –, nas estações

das  linhas  da  Central  do  Brasil,  RFFSA,  RMV,  Mogiana,  ABPF,  ABPF-FCA,

Leopoldina, Fepasa, nas rodoviárias, praças e parques públicos do Estado.

§ 1º – As estações que já possuírem instalações sanitárias deverão adaptá-las ao

uso de pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.



264
____________________________________________________________________________

§ 2º – A instalação e a adaptação dos banheiros públicos já existentes às condições

de  acessibilidade  das  pessoas  com  necessidades  especiais  ou  com  mobilidade

reduzida  deverão obedecer  às  normas técnicas,  em especial  à  NBR nº  9050,  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

§ 3º – O disposto nesta lei  se aplica também às empresas concessionárias que

administram,  direta  ou  indiretamente,  as  estações  do  sistema  ferroviário,  as

rodoviárias, praças e parques públicos do Estado.

Art. 2º – A utilização dos banheiros públicos de que trata esta lei será gratuita.

Art. 3º – Os banheiros públicos de que trata esta lei deverão estar localizados em

área de livre acesso aos usuários dos serviços do sistema ferroviário, das rodoviárias,

praças e parques públicos.

Art.  4º  –  Os  administradores  do  sistema  ferroviário,  das  rodoviárias,  praças  e

parques públicos terão o prazo de trezentos e sessenta dias a partir da publicação

desta  lei  para  realizar  as  adaptações,  reformas  ou  instalações  necessárias,  bem

como para facilitar o acesso irrestrito aos banheiros públicos, nos termos do art. 1º

desta lei.

Art.  5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Esta  propositura  tem  por  finalidade  proporcionar  aos  usuários  da

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte – Metrô BH –, das estações

das  linhas  da  Central  do  Brasil,  RFFSA,  RMV,  Mogiana,  ABPF,  ABPF-FCA,

Leopoldina, Fepasa, das rodoviárias, praças e parques públicos a possibilidade de

utilização de banheiros públicos.

Em virtude da grande circulação de pessoas nesses locais, é de suma importância

a obrigatoriedade da disponibilização dessas instalações de forma gratuita. Também

se faz necessária a facilitação do acesso por pessoas com necessidades especiais

ou com mobilidade reduzida.

Por essas razões, conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste
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projeto de lei, que muito contribuirá para o bem-estar da população do nosso Estado

de Minas Gerais.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Durval

Ângelo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.372/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.295/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.480/2011)

Dispõe sobre a construção e disponibilização de banheiros públicos nas praças de

pedágio e postos da Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a disponibilização de banheiros públicos, separados por sexo

e com dependências próprias para uso de pessoas com necessidades especiais, bem

como fraldários, nas praças de pedágio e postos da Polícia Rodoviária Estadual nas

rodovias do Estado.

Parágrafo  único  –  A instalação  ou  adequação  dos  banheiros  deverá  seguir  os

padrões estabelecidos pela Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 2º – Os sanitários referidos no art. 1º desta lei deverão ser disponibilizados nos

dois sentidos das rodovias, proporcionando assim garantia à segurança dos usuários.

Art.  3º  – A utilização dos banheiros públicos de que trata esta lei  será gratuita,

vedada qualquer restrição à sua utilização.

Paragrafo único – É responsabilidade dos administradores das praças de pedágio e

postos da Polícia Rodoviária Estadual zelar pela manutenção sanitária e higiênica das

instalações estabelecidas nesta lei, mantendo-as sempre em perfeitas condições de

uso.

Art.  4º  –  Os  responsáveis  pelas  praças  de  pedágio  e  pelos  postos  da  Polícia

Rodoviária Estadual nas rodovias no Estado deverão se adequar a esta lei no prazo

de um ano da data de sua regulamentação.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias de sua

publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – A não observância desta lei sujeitará o responsável a penalidades.
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Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  de  lei  busca proporcionar  um serviço  adequado e em

condições  mínimas  de  uso  nas  rodovias  que  cortam  o  nosso  Estado,  direito

reconhecido  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  pela  Lei  das  Concessões

Públicas, acrescentando a prestação de um serviço de utilidade pública nos postos da

Polícia Rodoviária Estadual.

Comumente  os  usuários  de  rodovias  são  obrigados  a  utilizar  sanitários  de

estabelecimentos  instalados  ao  longo  das  vias  estaduais,  que  muitas  vezes

encontram-se a distância muito superior à de uma praça de pedágio para outra, bem

como nem sempre dispõem de condições adequadas ou de higiene que possibilitem

a sua perfeita utilização,  o que torna as viagens de idosos, gestantes,  mães com

crianças de colo, pessoas com deficiência ou com algum tipo de enfermidade, ou

seja, pessoas que apresentam condições diferenciadas, um verdadeiro transtorno.

A mais  a  substanciar  o  projeto  de  lei,  verifica-se  que  os  usuários  de  nossas

estradas, durante o horário noturno, não dispõem de locais  onde parar para suas

necessidades,  utilizando  as  margens  das  rodovias,  colocando  em  risco  a  sua

integridade física e de terceiros, quando ficam sujeitos a causar acidentes, às vezes

fatais.

Frise-se que as rodovias mineiras, pelo fato de Minas Gerais ser a maior malha

rodoviária do País, estão entre as de maior lucratividade.

Certo de estar oferecendo um instrumento importante para proporcionar o mínimo

de dignidade aos usuários de rodovias, conto com o apoio dos ilustres pares desta

Casa.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.131/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.296/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.274/2011)

Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamentos psicológico

e social junto às famílias de vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de

grande proporção.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  desenvolver  ações  de

acompanhamentos psicológico  e social  junto às  famílias  das vítimas de acidentes

naturais, calamidades e eventos de grande proporção.

Parágrafo  único  –  As  ações  de  que  trata  o  caput deste  artigo  poderão  ser

implantadas  no  âmbito  de  programa  governamental  que  tenha  por  objetivo  o

incremento  das atividades relacionadas com o Gabinete Militar  do Governador  do

Estado,  notadamente  aquelas  ligadas  à  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil,

observadas as condições estabelecidas em regulamento.

Art.  2º  –  As  ações  de  acompanhamento  psicossocial  de  que  trata  o  art.  1º

compreendem:

I – elaboração e execução de atividades que visem ao monitoramento psicológico

como auxílio no tratamento e na amenização de traumas eventualmente sofridos;

II  –  elaboração  e  execução  de  atividades  com  vistas  ao  assessoramento

assistencial  no  decorrer  de  situações  sociais  problemáticas,  para  o  devido

encaminhamento aos órgãos competentes;

III – realização de pesquisas de naturezas social e familiar para cadastramento da

população afetada;

IV – proposta, execução e avaliação de atividades de promoção da integração entre

o atendimento psicossocial e as atividades de defesa civil;

V – proposta, execução e avaliação de atividades comunitárias de solidariedade.

Art. 3º – São diretrizes para a execução das ações de acompanhamento social:

I – articulação entre os setores do Estado e os demais entes federados, de forma a

garantir a eficácia das ações;

II – articulação com instituições privadas, notadamente as de caráter assistencial e

as organizações comunitárias locais.

Art. 4º – O desenvolvimento das ações de trata esta lei respeitará o disposto nas

Leis nº 7.157, de 7 de dezembro de 1977, e 11.102, de 26 de maio de 1993, nas Leis

Delegadas nºs 51, de 21 de janeiro de 2003, e 132, de 25 de janeiro de 2007, 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 disciplinadas pelo Sistema Nacional de

Defesa Civil – Sindec.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  O  governo  federal,  ao  editar  o  Decreto  nº  5.376,  de  17/2/2005,

revogando os Decretos nºs 895, de 16/8/1993, e 4.980, de 4/2/2004, reformulou as

diretrizes nacionais para fins de planejamento e execução das atividades de defesa

civil,  organizando  o  Sistema Nacional  de  Defesa  Civil  –  Sindec  –  e  o  Conselho

Nacional de Defesa Civil – Condec.

Dessa forma, a União, ao exercitar sua competência privativa para legislar sobre as

atividades  de  defesa  civil,  nos  termos  do  art.  22,  XXVIII,  da  Constituição  da

República, visou a planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades

públicas, especialmente as secas e as inundações, de acordo com o art. 21, XXIII,

também da Carta Magna.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, tem buscado adequar, nas áreas de sua

atuação, com base nos arts. 144, §§ 5º e 6º, da Lei Maior, e 66, III, “a”, da Carta

Mineira,  além  do  disposto  na  recente  legislação  federal,  as  Leis  nºs  7.157,  de

7/12/1977, e 11.102, de 26/5/1993, as Leis Delegadas nºs 51, de 21/1/2003, e 132, de

25/1/2007, assim como o Decreto nº 19.077, de 12/2/1978, com a edição do Diploma

nº 43.424, de 10/7/2003.

Assim, Minas pretende alinhar-se à nova ordem implementada com a estruturação

do Sindec,  naquilo  que se refere às  atribuições e às  competências  delegadas ao

Estado, com relação à coordenação e à execução de ações de defesa civil, como a

manutenção de informações, a elaboração de planos e programas, a obrigação de

previsão de recursos orçamentários como contrapartida às transferências de recursos

da União, a capacitação de recursos humanos, a execução, a distribuição e o controle

de  suprimentos  alimentares  e  a  proposição  de  decretação  ou  homologação  de

situação  de  emergência  e  de  estado  de  calamidade,  em  estrita  observância  dos

critérios estabelecidos pelo Condec.

Ocorre  que nesse tempo,  tanto  a  União  quanto  o  Estado de Minas  Gerais,  ao

editarem ou promulgarem diplomas legais relacionados com as atividades de defesa

civil,  não  dispuseram,  de  maneira  explícita,  em  nenhum  deles,  sobre  matéria
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condizente às ações e às atividades de acompanhamentos psicológico e social junto

às  famílias  das  vítimas  de  acidentes  naturais,  calamidades  e  eventos  de  grande

proporção.

A exemplo do disposto no Decreto Federal 1.080, de 8/3/1994, que regulamenta o

Fundo Especial para Calamidades Públicas, há somente previsão de destinação para

suas aplicações nas prestações de ordem material  às vítimas e aos trabalhos de

recuperação da infraestrutura atingida, uma vez que menciona, de forma taxativa, em

seu art. 1º, alíneas “a” e “b”, e respectivos itens, o seguinte:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – (...)

a) suprimento de:

1– alimentos;

2 – água potável;

3 – medicamentos, material de penso, material de primeiros socorros e artigos de

higiene individual e asseio corporal;

4 – roupas e agasalhos;

5 – material de estacionamento ou de abrigo, utensílios domésticos e outros;

6 – material necessário à instalação e operacionalização e higienização de abrigos

emergenciais;

7 – combustível, óleos e lubrificantes;

8 – equipamentos para resgate;

9 – material de limpeza, desinfecção e saneamento básico emergencial;

10 – apoio logístico às equipes empenhadas nas operações;

11 – material de sepultamento;

b) pagamento de serviços relacionados com:

1 – desobstrução, desmonte de estruturas definitivamente danificadas e remoção

de escombros;

2 – restabelecimento emergencial dos serviços básicos essenciais;

3 – outros serviços de terceiros;

4 – transportes;

c)  reembolso  de  despesas  efetuadas  por  entidades  públicas  ou  privadas

prestadoras de serviços e socorros.”.
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Com tal entendimento, aspectos como o psicológico e o de assistência social, de

suma  importância  no  amparo  às  famílias  das  vítimas  de  acidentes  naturais,

calamidades  e  eventos  de  grande  proporção,  foram  preteridos,  pois  não  foram

abordados, em momento algum, pelos legisladores, que somente se dedicaram ao

atendimento  emergencial  de  caráter  material,  não  menos  importante,  mas

esqueceram dos piores momentos que envolvem a ocorrência de um fato trágico: os

que vêm depois.

Este  projeto,  ao  “autorizar  o  Poder  Executivo  a  desenvolver  ações  de

acompanhamentos  psicológico  e  social  junto  às  famílias  de  vítimas  de  acidentes

naturais,  calamidades e eventos de grande proporção”,  não objetiva preencher as

lacunas deixadas pelos governos federal e estadual, ao disporem sobre as ações de

defesa civil, invadindo competências legislativas federal nem estadual, mas chamar a

atenção  para  a  importância  do  monitoramento  psicológico  e  do  assessoramento

assistencial para aqueles que, além de sofrerem a perda dos entes queridos e, na

maioria das vezes,  do próprio  lar,  amargam a dor  e  o  desespero,  causados pela

incerteza do futuro.

E como tais tragédias atingem, em grande parte, pessoas humildes, que têm sua

situação agravada pela desinformação, uma vez que não possuem os conhecimentos

técnicos  necessários  à  tomada  de  providências  legais  junto  aos  órgãos  públicos,

sentem-se ainda mais perdidos e desamparados.

A  iniciativa,  ao  propor  tal  discussão,  intenciona  alertar  os  organismos

governamentais  competentes  acerca  da  necessidade  de  se  atentar  também  ao

aspecto humano, que, sem dúvida alguma, pode e deve ser considerado, quando da

prestação dos serviços de defesa civil,  no atendimento às tragédias causadas por

acidentes naturais, calamidades e outros eventos de grande proporção.

Assim  autorizado  e  julgando necessário,  o  Poder  Executivo  poderá,  a  qualquer

tempo, com programas e projetos específicos, regulamentar o desenvolvimento de

ações de acompanhamentos psicológico e social junto às famílias das vítimas, em

complemento  às  atividades  de  defesa  civil,  respeitando  as  normas  federais  e

estaduais vigentes.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

– Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Neilando
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Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.821/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.297/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 68/2011)

Estabelece a obrigatoriedade do uso e fornecimento de materiais que protejam da

radiação ultravioleta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatório o fornecimento de bloqueador solar ou vestuário fotoprotetor

aos agentes e servidores públicos estaduais que, no exercício de suas atividades,

estejam expostos à radiação ultravioleta.

Parágrafo único – O Poder Executivo definirá o nível de radiação ultravioleta que

configure a situação referida no caput deste artigo e o nível mínimo de proteção do

bloqueador e do vestuário fotoprotetor.

Art. 2º – O fornecimento do bloqueador ou vestuário fotoprotetor referido no art. 1º é

de responsabilidade do Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto tem como finalidade a proteção à saúde do trabalhador

que, durante a prática de suas atividades, fica intensamente exposto ao sol e corre os

mais variados riscos no que diz respeito a sua saúde. Um deles é a possibilidade de

contrair da mais simples às mais graves doenças da pele, como o câncer.

Faz-se  necessária,  portanto,  a  adoção  de  medidas  que  previnam  tais

consequências.  Este  projeto  é  uma dessas  medidas,  por  isso  peço  o  apoio  dos

nobres pares para a sua aprovação.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.623/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.298/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 347/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes em eventos e

dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  órgãos  e  as  entidades  públicas  do  Estado  que  promovem

eventos  de qualquer  natureza,  com cobrança de ingressos,  obrigados a  contratar

seguro em benefício dos espectadores que garanta, em caso de acidente, assistência

médica, hospitalar  e cobertura de despesas complementares necessárias,  com os

seguintes valores:

I – R$20.000,00 (vinte mil reais) no caso de morte;

II – R$15.000,00 (quinze mil reais) no caso de invalidez permanente;

III – R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de invalidez parcial.

Parágrafo único – Os valores constantes deste artigo serão atualizados pelo índice

oficial de correção monetária definido na regulamentação desta lei.

Art. 2º – Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I – concertos musicais;

II – rodeios;

III – exibições cinematográficas, teatrais e circenses;

IV – feiras, salões e exposições;

V – jogos desportivos;

VI – parques de diversões e temáticos;

VII – danceterias.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei implica infração administrativa do

servidor responsável pela autorização do evento.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos

promotores e 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 excesso de

irresponsabilidade  de  um  número  considerável  de  proprietários  de  casas  de

espetáculos,  ao  não  disponibilizarem  para  o  público  condições  mínimas  de

segurança.
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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.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados

de segurança, como 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  valor  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,  irão  realizar  avaliações

criteriosas  das  condições  físicas  de  cada  espaço,  recomendando  correções  no

projeto a bem da segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a ocorrência de novas

tragédias, mas certamente será uma contribuição importante para normatizar o setor.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação do

projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.069/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.299/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 263/2011)

Torna obrigatório o uso de alimentação especial na merenda escolar para alunos

com doença celíaca.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatório o uso de alimentação especial na merenda escolar adaptada

para alunos com doença celíaca nas escolas da rede estadual de ensino.

Art.  2º  –  A alimentação  especial,  a  ser  fornecida  a  todas  as  escolas  da  rede

estadual de ensino, será a determinada através de receituário médico e prescrição de

nutricionista da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 3º – O preparo da alimentação especial deverá ser realizado de forma a se

evitar a contaminação desta com glúten.

Parágrafo  único  –  A Secretaria  de  Estado  de  Educação  informará  a  todas  as

escolas de sua rede, em conformidade com orientações médicas e nutricionais,  a

forma do preparo da merenda especial, assim como a forma de evitar a contaminação

com o glúten.

Art.  4º  – No início  do ano letivo,  cada escola,  por  meio do seu corpo docente,

deverá  informar  os  alunos  sobre  a  doença  celíaca,  seus  sintomas,  a  forma  de

tratamento e a existência de merenda própria para seus portadores.

Art.  5º  –  Até  o  terceiro  mês  após  o  início  do  ano  letivo,  cada  escola  deverá

encaminhar à Secretaria de Estado de Educação listagem com o número de alunos

que necessitarão de alimentação especial, para fins de se determinar a quantidade da

alimentação especial a ser fornecida.

Parágrafo  único  –  Não  havendo  dados  quantitativos  sobre  alunos  com  doença

celíaca, utilizar-se-á como critério para se determinar a quantidade da alimentação a

ser fornecida a porcentagem de incidência da doença, conforme dados do Ministério

da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A  doença  celíaca  é  a  dificuldade  do  organismo  de  absorver  os

nutrientes  dos  alimentos,  motivada  pela  intolerância  ao  glúten,  uma  proteína

encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no centeio, portanto em massas, pizzas,

bolos, pães, biscoitos, cerveja e alguns doces.
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A doença não tem cura, e seu controle se baseia numa dieta totalmente isenta de

glúten. Quando a proteína é excluída da dieta, os sintomas da doença desaparecem.

Segundo informações da Associação dos Celíacos do Paraná – Acelpar –, em média,

uma em cada grupo de 250 pessoas possui a doença.

Tendo em vista a importância da merenda escolar, principalmente para alunos de

baixa renda, é essencial que haja uma alimentação diferenciada e isenta de glúten,

para que os alunos celíacos possam se alimentar sem sofrer as consequências da

doença.

Este  projeto  tem  por  objetivo  tornar  obrigatório  que  todas  as  escolas  da  rede

estadual de ensino utilizem alimentação especial na merenda escolar adaptada às

necessidades das crianças e dos jovens com doença celíaca, proporcionando, desta

forma, melhor condição de vida para esses alunos.

Considerando a importância e o alcance social da matéria, esperamos contar 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 2.026/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.300/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 598/2011)

Institui a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Medalha  Empresa  Amiga  da  Terceira  Idade,  a  ser

concedida anualmente à empresa que contribuir para a assistência, inserção social e

melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima dos 60 anos.

Art. 2º – A medalha será concedida nas seguintes modalidades:

I – Grau Prata, para a pessoa jurídica que se destacar na promoção de campanhas

de mobilização em favor dos idosos;

II  –  Grau Ouro,  para  a  pessoa jurídica  que se  destacar  por  manter,  parcial  ou

integralmente,  instituição  sem  fins  lucrativos  que  atenda  o  idoso  nas  áreas  de

assistência social ou saúde.

Art.  3º  –  A empresa agraciada com a  medalha irá  recebê-la  do  governador  do

Estado, na presença do presidente do Conselho Estadual do Idoso.



276
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O objetivo deste projeto de 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  não  somente  contribuindo  para

melhores  condições  de  vida  dos  idosos,  mas  também  garantindo  esperança,

autoestima  e  longevidade  para  a  população  mais  jovem  de  hoje,  incluindo  seus

funcionários, que terão tranquilidade para o futuro.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.006/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.301/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.152/2011)

Obriga  os  órgãos  públicos  da  administração  direta  e  indireta  que  realizarem

concursos  públicos  a  publicar  no  edital  o  número  de  vagas  existentes  para

provimento dos cargos, bem como assegura aos aprovados o direito à nomeação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  entidades  organizadoras  de  concursos  públicos  destinados  ao

provimento de cargos ou empregos na administração direta e indireta do Estado ficam

obrigadas a publicar, no edital, o número de vagas existentes.

Art. 2º – Será assegurado o direito à nomeação aos candidatos aprovados dentro

do número de vagas previstas no edital  em concurso público para provimento de

cargos ou empregos públicos.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto no caput deste artigo às vagas que surgirem

durante o prazo de validade e durante a prorrogação dos concursos públicos.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa
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Justificação:  Este  projeto  tem  como objetivo  garantir  aos  candidatos  aprovados

dentro do número de vagas previstas no edital  a sua posse no cargo ofertado no

concurso público.

O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública

para obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo

tempo,  propiciar  igual  oportunidade  a  todos  os  interessados  que  atendam  aos

requisitos da lei, de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição da República.

Até  pouco  tempo,  a  legislação,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  asseguravam  à

administração  pública  direito  absoluto  a  reverter,  a  qualquer  momento,  a  decisão

anunciada de contratação de servidores. Era consensual o entendimento de que os

candidatos aprovados em concursos públicos detinham mera expectativa de direito à

nomeação.  Entretanto,  com  fundamento  nas  últimas  decisões  proferidas  pelo

Superior  Tribunal  de  Justiça,  pode-se  dizer  que  essa  concepção  evoluiu.  E  não

poderia  ser  diferente,  até  mesmo  em  razão  de  um  dos  princípios  fundantes  do

instituto do concurso público, a saber, o princípio da moralidade.

É  sabido  que  na  prática,  após  a  homologação  dos  concursos,  não  raro  a

administração  pública  se  recusava  a  prover  os  cargos  ou  empregos  vagos,  sem

apresentar nenhuma justificativa, sempre com base na discricionariedade do poder

público  e  no  entendimento  de  que  há  mera  expectativa  de  direito  por  parte  do

candidato  em  relação  à  nomeação.  Por  outro  lado,  aqueles  que  haviam  se

candidatado à vaga, além de arcarem com os valores da taxa de inscrição e de se

submeterem ao desgaste da realização das provas, prepararam-se durante meses e

até anos, pagando as mensalidades de cursos preparatórios e o preço do material

didático, em uma verdadeira maratona.

Longe  de  se  questionar  a  primazia  do  interesse  público,  repudia-se  a

irresponsabilidade na gestão pública. Todo ato administrativo precisa ser motivado e,

portanto, se há cargos ou empregos vagos e se promove concurso público, no intuito

de  provê-los,  é  porque  tal  providência  é  necessária  para  o  bom  andamento  dos

serviços públicos, que não podem sofrer descontinuidade. E, se assim não fosse,

razão não haveria para a realização do concurso.

É imperioso ressaltar que não há nenhum óbice à apresentação desta proposição,
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uma vez que a matéria em comento se insere na esfera legislativa do Estado, não

sendo, ademais, sua iniciativa de competência privativa do Poder Executivo.

Certo de que representará grande avanço nas relações existentes entre o poder

público  e  os  administrados,  vindo  ao  encontro  dos  anseios  da  população  e  da

moralidade administrativa,  apresento este projeto de lei,  com a convicção de que

receberá o apoio desta Casa Legislativa.

–  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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.262/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

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

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/6/2015, em Contagem, que resultou

na apreensão de um menor, drogas, arma de fogo, coletes à prova de balas 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 1.263/2015, da deputada Arlete Magalhães, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  executar  com  a  urgência

possível a reforma da Escola Estadual João Paulo I, situada no Bairro Lindeia, em

Belo Horizonte. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.264/2015, da deputada Arlete Magalhães, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  executar  com  a  urgência

possível a reforma da Escola Estadual Juliana Catarina da Silveira, situada no Distrito

de Tombos, em Datas. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.265/2015, da deputada Arlete Magalhães, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  autorizar  com  a  urgência

possível a abertura de quatro turmas para o 1º período do curso de magistério no 2º

semestre de 2015, na Escola Estadual Cândida Cabral, situada no Bairro Alto dos

Pinheiros, em Belo Horizonte. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.266/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade de Abre-Campo pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.267/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Rio Pomba pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.268/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Várzea  da  Palma  pelo  aniversário  desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.)

Nº 1.269/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Tiago pelo aniversário desse município. (–

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.270/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Porto Firme pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.271/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Minas Novas pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.272/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ubá pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.273/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Paiva pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.274/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Curvelo pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.275/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Mendes  Pimentel  pelo  aniversário  desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.276/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Raul Soares pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 1.277/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/6/2015, em Araxá, que resultou na

apreensão  de  drogas,  arma  de  fogo  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 1.278/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/6/2015, em Ipatinga, que resultou

na  apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro  e  celular  e  na  detenção  de  oito

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 1.279/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/6/2015, em Itajubá, que resultou na

apreensão de drogas, balança de precisão, armas brancas e celulares 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 1.280/2015, 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 11/6/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão e um veículo 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.281/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão da

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 10/6/2015, em Belo Horizonte,  que
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resultou na apreensão de arma de fogo, drogas e quantia em dinheiro e na detenção

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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.282/2015, 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 12/6/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de barra prensada de cocaína 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 1.283/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/6/2015, em

Governador Valadares, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e

na detenção 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.284/2015,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  as  expectativas  de

prosseguimento  das  obras  da  via  de  acesso  ao  aeroporto  de  Juiz  de  Fora,

explicitando  o  cronograma  de  execução  das  obras  e  de  repasses  de  recursos

financeiros a esse município para fins de efetiva finalização das obras do Hospital

Regional de Juiz de Fora. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.285/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/6/2015, em Ipatinga, que resultou

na apreensão de um menor, drogas, réplica de arma de fogo, munição, quantia em

dinheiro,  rádio  comunicador  e  toucas  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.)
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Nº 1.286/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 10º Batalhão

de Bombeiro Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/6/2015, em Pará de Minas,

que resultou na realização de um parto de emergência dentro de uma viatura; 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 1.287/2015, 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  11/6/2015,  em

Maravilhas,  que resultou  na apreensão de armas de fogo,  munição,  veículo  e na

detenção  de  quatro  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 1.288/2015, 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  e  da  Companhia  Independente  de  Cães  da Polícia  Militar,  pela

atuação na ocorrência, em 12/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão

de um adolescente, drogas, armas de fogo e coletes balísticos 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 1.289/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 11/6/2015, em Bom Despacho, que

resultou  na  apreensão de drogas,  armas  de  fogo,  munição,  balança de precisão,

quantia em dinheiro e celular 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 1.290/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o Sr.  José Fernando Coura por sua reeleição para a

presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. (– À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 1.291/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/6/2015, em Contagem, que resultou

na apreensão de drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro, arma 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 1.292/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  de  Belo

Horizonte  e  Região  Metropolitana  pelos  noventa  anos  de  sua  fundação.  (–  À

Comissão do Trabalho.)

Nº  1.293/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  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. Luiz Eduardo da Silva

Maya, destacado gastrônomo. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.294/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja encaminhado à

Setop e ao DER-MG pedido de providências para o asfaltamento da estrada que liga

Campo Florido a Uberlândia. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.295/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz Sávio de Souza Cruz, Secretário de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável,  pela  operação  de  fiscalização  realizada  no  dia

8/6/2015,  que  flagrou  sete  captações  ilegais  de  água  e  lançamentos  de  esgotos

clandestinos na represa Vargem das Flores. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.296/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais que atuaram na prisão de acusado de

tráfico interestadual, em 11/6/2015, em Itacaré (BA), em cumprimento de mandado de

prisão  expedido  pelo  2º  Tribunal  de  Júri  de  Belo  Horizonte.  (–  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 1.297/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  o  Institudo  dos  Advogados  de  Minas  Gerais  pelo  seu  100º

aniversário. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.298/2015, 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  12/6/2015,  em  Divinópollis,  que

resultou na apreensão de explosivos 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 1.299/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais pedido de providências para o recapeamento asfáltico da MG-231, que liga o

trevo da BR-040 ao Município de Cordisburgo. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.300/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais pedido de providências para o recapeamento asfáltico da MG-231, que liga os

Municípios de Paraopeba e Cordisburgo. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.301/2015, 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  e  na  9ª  Companhia  Independente  de  Meio

Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/6/2015, em

Uberlândia, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, celulares, um

veículo 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 1.302/2015, 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  e  na  4ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela

atuação na ocorrência, em 13/6/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de

três  adolescentes,  arma  de  fogo,  simulacro  de  PT,  drogas,  balança  de  precisão,

quantia em dinheiro, munição e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao
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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  1.303/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

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

providências  com  vistas  à  convocação  dos  candidatos  excedentes  aprovados  no

concurso da Polícia Civil.

Nº  1.304/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da 15ª Região da PMMG de Teófilo Otôni, ao Comando da

26ª Cia. Independente da PMMG e à Chefia do 15º Departamento de Polícia Civil de

Teófilo Otôni pedido de providências com vistas à realização de operações conjuntas

das Polícias Militar  e Civil  em Araçuaí,  para a repressão qualificada no município,

incluindo  a  identificação  de  alvos,  com  cumprimento  de  mandados  de  busca  e

apreensão,  de  prisão  temporária  e  preventiva  e  demais  ações  necessárias,

considerando-se  o  crescimento  da  criminalidade  local,  o  baixo  efetivo  policial  na

região e a demanda apresentada por moradores durante a audiência pública dessa

comissão em 15/6/2015.

Nº  1.305/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências com vistas ao aumento

do efetivo da polícia civil  e o aparelhamento da delegacia de Araçuaí,  incluindo a

viabilização de viaturas para atender ao município e região e implantação de plantão

policial após as 18 horas e nos finais de semana.

Nº  1.306/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para 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  1.307/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para a

criação de uma companhia independente da Polícia Militar em Araçuaí.

Nº  1.308/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da
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Polícia Civil pedido de providências para que sejam designados, com a urgência que

o caso requer, dois delegados de polícia para Araçuaí,  conforme pleiteado a essa

comissão  durante  audiência  pública  realizada  na  localidade  e  considerando-se  o

baixo efetivo policial e o crescimento da criminalidade na região.

Nº  1.309/2015,  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 a criação de uma companhia independente da Polícia

Militar  em  Andradas,  com  efetivo  e  infraestrutura  adequados  para  atender  às

demandas de segurança pública no município.

Nº  1.310/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do 29º Batalhão da Polícia Militar e à Delegacia Regional

da Polícia Civil de Poços de Caldas pedido de providências para que atuem de forma

conjunta em ações de repressão qualificada à criminalidade na 18ª Região Integrada

de  Segurança  Pública,  em  particular  no  Município  de  Andradas,  atendendo  à

demanda apontada na 28ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  1.311/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria 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.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.829/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 105/2011.

Nº 1.830/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 939/2011.

Nº  1.831/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.133/2012.

Nº 1.832/2015, do deputado Dilzon Melo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.476/2013.

Nº  1.833/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.894/2014.

Nº 1.834/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 436/2011.
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Nº 1.835/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.708/2013.

Nº 1.836/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.413/2014.

Nº 1.837/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.414/2014.

Nº 1.838/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.638/2014.

Nº  1.839/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Vivo pedido de providências para dar início às operações de sua torre

de transmissão de sinal telefônico no Distrito de Itauninha, em Santa Maria de Itabira.

Nº  1.840/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Capital  pedido  de

informações sobre o cronograma de realização de obras no Centro de Referência da

Pessoa Idosa.

Nº  1.841/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Vivo  pedido  de  providências  para  a  disponibilização  de  sinal  de

telefonia  celular  no Distrito  de Mestre Caetano,  em Sabará,  no âmbito do projeto

Minas Comunica II.

Nº  1.842/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Vivo pedido de providências para disponibilizar cobertura telefônica

na sede do Município de Minas Novas.

Nº 1.843/2015,  do deputado Léo Portela, em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.050/2011.

Nº 1.844/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  para  a  execução

eficiente  do  contrato  de  parceria  público-privada  cujo  objeto  é  a  concessão

patrocinada  da  Rodovia  MG-050  e  a  realização  da  obra  com  a  urgência  que  o

interesse público demanda.

Nº 1.845/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Vivo pedido de providências para cumprir com celeridade o Chamamento Público nº
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001/2014, do projeto Minas Comunica II, o qual destinou serviço de telefonia móvel

para o Distrito de Cava Grande, em Marliéria.

Nº 1.846/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

às Prefeituras Municipais de Contagem e de Belo Horizonte pedido de informações

sobre denúncia de lançamento de material proveniente da dragagem da Lagoa da

Pampulha  em  áreas  de  nascentes  da  Bacia  Hidrográfica  da  Lagoa  Vargem  das

Flores.

Nº 1.847/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 622/2015.

Nº 1.848/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.484/2013.

Nº  1.849/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, as notas taquigráficas

da 9ª Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de providências para oferecer, por

meio  do  SUS,  tratamento  médico-hospitalar  ou  outro  tratamento  de  caráter

humanitário no âmbito da Clínica da Dor à Sra. Maria de Lourdes Borges.

Nº 1.850/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.068/2014.

Nº 1.851/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.311/2012.

Nº 1.852/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.705/2014.

Nº 1.853/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.711/2013.

Nº 1.854/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.881/2014.

Nº  1.855/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e ao Conselho

Nacional de Política Cafeeira pedido de informações sobre as ações de  marketing

realizadas com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira.

Nº 1.856/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.379/2013.
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Nº 1.857/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.533/2013.

Nº 1.858/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.466/2013.

Nº 1.859/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.467/2013.

Nº 1.860/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.643/2013.

Nº  1.861/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Concessionária  das  Rodovias  Centrais  do  Brasil  S.A.  pedido  de

providências para disponibilização de sinal de telefonia móvel em toda a extensão da

BR-262 de responsabilidade dessa concessionária.

Nº 1.862/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.603/2012.

Nº 1.863/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.373/2011.

Nº 1.864/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 946/2011.

Nº 1.865/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 948/2011.

Nº 1.866/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.486/2012.

Nº 1.867/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.006/2011.

Nº 1.868/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 881/2011.

Nº 1.869/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 2.507/2011.

Nº 1.870/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 2.406/2011.

Nº 1.871/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 4.312/2013.
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Nº 1.872/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.376/2014.

Nº 1.873/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.415/2014.

Nº 1.874/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.094/2012.

Nº 1.875/2015, do deputado Hely Tarqüínio, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.663/2014.

Nº 1.876/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.276/2012.

Nº 1.877/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.298/2014.

Nº 1.878/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.719/2015.

Nº  1.879/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério dos Transportes pedido de informações 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 1.880/2015, do deputado João Leite e outros, em que solicitam convocação de

reunião especial para comemorar os aniversários do fim da Segunda Guerra Mundial

e da criação da Força Expedicionária Brasileira.

Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Saúde, do Trabalho, de Administração Pública e de Segurança Pública.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Ivair Nogueira.

O deputado Ivair Nogueira – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, hoje

gostaria de falar de temas importantes, que são pacto federativo e guerra fiscal, mas

vou  deixar  para  outra  oportunidade,  porque  esses  temas  são  de  fundamental

importância para os estados de modo geral.

Queria aproveitar a oportunidade, deputado Durval Ângelo, nosso líder, para falar
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hoje da visita do nosso governador Pimentel, que prestigia esta Casa num momento

histórico em que veio consagrar um compromisso feito por ele próprio e pelo vice-

governador Toninho Andrade com os educadores de Minas Gerais.

O deputado Durval Ângelo, que é professor e educador, sabe da importância desse

ato,  dessa iniciativa  feita  pelo  governador  Pimentel.  Os educadores,  ao  longo de

vários  anos,  ficaram  à  espera  de  serem  contemplados,  e  esse  é  um  momento

importante, de reconhecimento de que investir na educação é um passo fundamental.

Acredito,  deputado Durval  Ângelo,  que essa foi  uma iniciativa  que contou com a

participação de V. Exa., como nosso líder nesta Casa, do deputado Rogério Correia,

da Bia e com participação efetiva do presidente Adalclever Lopes, e, acima de tudo,

teve o reconhecimento de nossos pares nesta Casa. Entendemos que reconhecer os

educadores  de  Minas  Gerais  nesse  momento  foi  uma  iniciativa  que  atendeu,

principalmente, as reivindicações desses educadores.

Sabemos que essa foi uma das iniciativas que o governador Pimentel tomou num

momento  importante,  num  momento  difícil,  num  momento  de  crise  mundial,  num

momento em que o País vive realmente momentos difíceis, quando a arrecadação

vem caindo. O governador Pimentel assumiu o governo do Estado sabendo de todas

as dificuldades, mas, acima de tudo, fez um planejamento não só para a educação.

Estão aqui os funcionários administrativos da Seds, outra importante secretaria que

tem um papel fundamental no governo do Estado, assim como os funcionários da

saúde. Então, estamos sentido que há, por parte do governador Pimentel, dentro das

possibilidades que o orçamento do Estado coloca nesse momento, uma iniciativa de

alguém que veio para administrar o Estado, é competente, tem visão administrativa e

fará de Minas Gerais um grande Estado.

E é assim que hoje a Assembleia recebe o governador Pimentel, de braços abertos,

junto do presidente e dos nossos pares da Assembleia Legislativa, para comemorar

um momento tão importante para o Legislativo Mineiro e para a educação. Vocês

sabem, deputado Dilzon Melo e meu amigo deputado Agostinho Patrus, que alguns

países que investiram na educação hoje são considerados países de primeiro mundo.

A iniciativa tomada neste momento é algo que só temos a elogiar. Temos certeza,

deputado Durval Ângelo, de que muitas coisas boas virão. Acredito na administração
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do  governador  Pimentel.  O  PMDB  faz  parte  deste  governo.  Temos  lá,  não  só  a

participação do deputado federal e ex-ministro da agricultura, Toninho Andrade, mas

também a participação de alguns secretários  importantes.  No momento de glória,

estaremos lá para comemorar. Nos momentos difíceis queremos participar.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Deputado Ivair Nogueira, este dia 30 de

junho  é  um  dia  histórico  para  esta  Casa.  Que  bom  que  nós  entramos  juntos  no

exercício deste mandato e estamos sendo protagonistas nisso.

Aproveitamos para convidar todos e todas para comparecerem aqui hoje, às 16

horas, pois o Pimentel estará conosco na promulgação da PEC da educação e na

sanção do projeto de aumento do piso salarial para os servidores da educação. Este

é um dia histórico, porque vai ser um divisor de águas na história de Minas Gerais.

Nos últimos três anos, a educação teve zero de aumento salarial.  Em 12 anos,

durante um ano apenas o aumento foi superior à inflação, e nenhuma vez foi igual ao

aumento do piso nacional do magistério. Acho que V. Exa. tem contribuído para isso,

mas, para a festa ser completa, deputado Ivair, precisamos votar hoje o projeto da

saúde,  do  Ipsemg,  e  das  outras  carreiras.  Precisamos  votar  hoje  o  projeto  que

resgata a dignidade dos servidores administrativos da área de defesa social.

Para que este dia seja completo, espero que votemos hoje esses dois projetos, em

1º turno, e, amanhã, às 9 horas, em 2º turno, para que o governador o sancione esta

semana e para que esses servidores possam receber seus aumentos retroativos a 1º

de junho.  Nesse sentido,  faço  um apelo para  chegarem às 15h30min,  no  horário

regimental  da  votação,  com  os  projetos  desobstruídos.  Já  trouxemos  a  alegria  à

educação, agora precisamos trazer a alegria à saúde e a alegria para os servidores

administrativos da Secretaria de Defesa Social.

A  deputada  Rosângela  Reis  (em  aparte)*  –  Deputado  Ivair  Nogueira,  quero

parabenizar V. Exa. pela grandeza do discurso, que é defender a educação, valorizar

os  profissionais  e  os  servidores  públicos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  portanto

votaremos hoje pela valorização dos servidores da saúde, votaremos um projeto de

fundamental importância.

Eu, como V. Exa., acredito no poder da educação e nos investimentos que devem

ser feitos. Este governo Pimentel tem dado um olhar privilegiado, um olhar carinhoso,
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um olhar valoroso para nossa educação do Estado de Minas Gerais.  Valorizar os

educadores é pagar bem nossos profissionais.

Como  professora  e  defensora  da  educação,  tenho  acompanhado  a  luta  dos

trabalhadores  nesta  Casa.  São  sete  anos  de  luta.  Parabenizo  V.  Exa.,  que  está

criando voz – e faço coro as suas palavras – para defender os servidores públicos do

Estado de Minas Gerais.

O  deputado  Ivair  Nogueira  –  Obrigado.  Em  nome  do  PMDB,  quero  dizer  aos

funcionários da Seds e da Secretaria de Saúde que o nosso partido é 100% favorável

à votação em 1º e 2º turnos do projeto. Essas secretarias têm um papel fundamental

no governo do Estado. Na condição em que o Estado está hoje, principalmente na

questão do combate  à  violência,  chegou  o  momento  de  parabenizar  o  secretário

Bernardo Santana por sua coragem ao assumir uma Pasta tão importante no contexto

mineiro. Tenho a certeza de que, com sua competência e seu profundo conhecimento,

ele saberá melhorar a segurança pública em Minas Gerais.

Aproveito a presença da deputada Marília Campos para dizer que vivemos hoje um

momento importante na discussão sobre a falta de água. Parabenizo V. Exa., este

deputado e os demais parlamentares desta Casa que tiveram a iniciativa de realizar

uma audiência pública na Assembleia, para discutir a questão das águas de modo

geral e a situação da Várzea das Flores. Na próxima segunda-feira visitaremos o local

para  olhar  de  perto  os  problemas  e  discuti-los  com  as  lideranças,  com  os

ambientalistas, e dar a nossa contribuição, para que a Represa Várzea das Flores,

responsável por parte do abastecimento de Contagem, Betim e Belo Horizonte, não

se  torne  uma Lagoa  da  Pampulha,  e  depois  seja  preciso  gastar  muito  dinheiro,

embora não seja suficiente para resolver os problemas.

A deputada Marília Campos (em aparte)  – Parabenizo V. Exa. por seu discurso.

Lembro  que  foi  através  de  discussão  em  audiência  pública  que  a  Secretaria  de

Estado de Meio Ambiente fiscalizou a região de Várzea das Flores, para detectar as

ocupações irregulares e verificar o roubo de água que está acontecendo no local. A

nossa luta é importante para que a APA seja regulamentada, para que o IEF tenha o

poder  de  fiscalização  nessa  região.  A população  nos  aguarda  para  a  visita  que

faremos na segunda-feira. Teremos um grande processo de mobilização. Parabenizo

V. Exa. mais uma vez pelo pronunciamento.
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O deputado Ivair Nogueira – Obrigado, deputada Marília. Quero fazer justiça: a APA

Várzea  das  Flores  foi  resultado  de  um  projeto  de  autoria  do  deputado  Rogério

Correia, que depois se tornou lei. Hoje, Várzea das Flores tem uma APA constituída.

Tivemos de modificar essa lei  para que o conselho passasse de deliberativo para

consultivo. Poderemos buscar, junto aos órgãos e àqueles que produzem multas em

Minas Gerais, recursos para proteção das nascentes, para investimento na região,

para  uma fiscalização  mais  efetiva,  evitando  que  construções  clandestinas  sejam

construídas e coloquem a Represa Várzea das Flores em risco.

Para finalizar, não poderia deixar de fazer um reconhecimento ao deputado Sávio

Souza Cruz, que assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, uma das mais importantes

pastas  do  Estado.  Hoje  sabemos  que,  se  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  não

funcionar, vamos interferir no desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Vou dar

só  um  exemplo.  Temos  em  Betim  um  investimento  da  MRV  de  mais  de

R$500.000.000,00  produzindo  um  distrito  industrial  nessa  cidade.  Demorou  muito

tempo a aprovação da licença. Hoje o Sávio, apesar das dificuldades encontradas ao

assumir  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  com  demissões,  com  a  proibição  de

contratação pela MGS, está sendo capaz de, mesmo com menos pessoas na pasta,

compor  uma força-tarefa,  por  determinação  do  governador  Pimentel,  e  colocar  a

secretaria  num  patamar  que  vai,  dentro  de  suas  possibilidades,  tentar  resolver

principalmente os processos de licenciamento que a secretaria tem e está devendo a

muita gente, porque não tinha os funcionários capacitados. Então, espero que Sávio

Souza Cruz, um dos homens mais inteligentes que conheço, ao assumir a secretaria,

continue desenvolvendo o papel do grande secretário que é, agilize essas licenças

ambientais  para  que  o  Estado de Minas  Gerais  as  libere  principalmente  para  os

empreendimentos que vão gerar empregos, aumentar a receita do Estado, que é de

fundamental importância.

Congratulo-me também com os demais secretários do PMDB, como Tadeu Leite,

que hoje vem fazendo um grande trabalho na Sedru. Além dele, parabenizo o nosso

secretário  de  Agricultura,  bem  como  o  nosso  secretário  de  Desenvolvimento

Econômico.

Mais uma vez parabenizo o governador Pimentel por sua atitude com a educação,
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de reconhecimento dos funcionários da Seds e da saúde. Vamos ter muitas alegrias

durante o nosso mandato com o governador Pimentel. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Leonídio Bouças.

O deputado Leonídio Bouças* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, amigos que nos vêm pela TV Assembleia, boa tarde.

Sr.  Presidente, estaremos aqui  recebendo, às 16 horas, o governador Fernando

Pimentel. Hoje é um dia de festa para Minas Gerais, porque hoje é um dia diferente.

Não são todos os dias que o governador vem à Assembleia para que uma lei entre

em vigor. Hoje é um dia especial porque é o dia da reconciliação do governo de Minas

Gerais com os professores deste Estado.

Estudei em escola pública, Sr. Presidente. Tenho a certeza de que a maioria dos

deputados  e  deputadas  presentes  nesta  Casa  também  estudaram.  As  escolas

públicas de Minas Gerais sempre foram exemplo para todo o País. Poderia voltar no

tempo e dizer que fui um felizardo, deputado Dirceu Ribeiro. V. Exa., como prefeito

que  foi  e  como homem público,  sabe  que tivemos  em Minas  Gerais  um tipo  de

escolas que marcaram época. Foram criadas na década de 1970 e eram conhecidas

pelo nome de polivalentes. Não sei se a maioria dos deputados aqui presentes se

lembra dessas escolas.

Eu estudei  em um Colégio polivalente.  Os polivalentes  nasceram na década de

1970, sob o governo de um grande amigo nosso, o ex-governador Rondon Pacheco.

Na época desse governador, tivemos um convênio, um intercâmbio realizado entre o

governo  de  Minas  e  o  Banco Interamericano de  Desenvolvimento  – BID.  Através

daquele  convênio,  o  governo  de  Minas  conseguiu  recursos  necessários  para

implantar uma escola diferente no Estado: os chamados polivalentes, que, como o

próprio  nome  indica,  tinham  como  objetivo  formar  alunos  polivalentes.  Naquela

época, na década de 1970, nos anos de 1971, 1972 e 1973, Minas Gerais contava

com escolas em tempo integral.  Os alunos dessas escolas chamadas polivalentes

tinham acesso ao ensino regular normal, com as disciplinas de matemática, ciências,

literatura e assim por diante. Mas também havia as chamadas técnicas agrícolas.

Com isso, eles aprendiam a fazer canteiro e a colher hortaliças, verduras, ou seja,

todo o fruto do seu trabalho naquele campo de estudo.
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Também tínhamos a área de técnicas industriais ou artes industriais, na qual os

alunos  passavam  por  vários  estágios.  Eles  aprendiam  a  mexer  com  eletricidade,

sabiam  mexer  com  a  parte  gráfica  e  com  a  parte  mecânica.  Depois  das  artes

industriais, os alunos daquela época tinham direito a estudar as técnicas comerciais e

aprendiam, eles concorriam com as cantinas das escolas vendendo produtos, na hora

do intervalo, para saber, naquela época, como lidar com o comércio. Além disso, os

estudantes faziam estágio na chamada educação para o lar e aprendiam a área de

vestuário, de habitação e de alimentação. Assim, os alunos eram formados em sua

plenitude.

Os polivalentes ganharam muito espaço no Estado de Minas Gerais, na década de

1970.  Todas  as  cidades  de  médio  porte,  além  de  Belo  Horizonte,  tinham  essas

escolas. Elas marcaram tanto a época que, até hoje, todos os alunos que passaram

pelos polivalentes ocupam lugar de destaque na sociedade. Eles estão trabalhando

como médicos, engenheiros ou dentistas e assim por diante. As Escolas polivalentes

marcaram época em Minas Gerais. Por que elas eram diferentes? Porque além de

terem toda uma infraestrutura própria para o aprendizado, deputada Rosângela Reis,

naquela época seus professores, para ministrar aulas lá, eram obrigados a fazer um

curso de formação de professores em Belo Horizonte chamado Premem, que significa

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio. Esses professores ganhavam

muito acima do que ganhava um professor que não tivesse feito o curso Premem.

Todos  os  professores  que  deram  aulas  nos  polivalentes  e  que  tinham  essa

designação  do  Premem  até  hoje  são  reconhecidos  pelo  Estado.  Olhem  o  que

aconteceu:  por  volta  de  1980,  as  Escolas  polivalentes  deixaram  de  ser  escolas

diferentes e passaram a ser escolas estaduais normais. Nosso sonho era que todas

as escolas estaduais se transformassem em polivalentes, mas aconteceu o contrário:

as  polivalentes,  que  eram  as  escolas  especiais,  transformaram-se  em  escolas

estaduais normais. Mas as nossas escolas estaduais também eram boas, até que,

após meados da década de 1980, passamos a conviver com uma greve atrás da

outra  e  as  escolas  públicas  de  Minas  Gerais  foram perdendo sua qualidade.  Na

época,  não havia  entendimento entre  os  professores e  o  governo estadual.  Esse

desencontro entre governo de Minas, nossos professores e a comunidade escolar,

vem ocorrendo há anos.
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Agora,  neste  dia  de  hoje,  o  governador  Fernando  Pimentel  vem  à  Assembleia

Legislativa, que, depois de longa discussão, aprovou uma lei fazendo com que Minas

Gerais  reencontrasse o  caminho de  paz com seus educadores.  Creio,  deputados

Durval Ângelo e Hely Tarqüínio, nosso presidente, que estamos iniciando um novo

começo em Minas Gerais. Estamos dando a chance para que Minas Gerais prospere

novamente naquilo que é o mais importante na vida de um estado, de uma nação: a

educação de seu povo. Estão aí os nossos educadores.

Não considero que encontramos a solução final, não estamos na solução final, não

é a grande panaceia, mas, sem dúvida nenhuma, estamos, pelo menos, trilhando um

caminho  de  conciliação,  um  caminho  de  paz.  Nossos  educadores  e  professores

podem confiar  que nós,  os deputados de Minas Gerais,  com o governo de Minas

Gerais, estamos trabalhando para que a paz reine dentro das escolas e que todos

saiam ganhando essa guerra,  que é proporcionar  uma educação de qualidade,  é

proporcionar que a comunidade escolar possa realmente viver em paz.

O  deputado  Léo  Portela  (em  aparte)  –  Obrigado,  deputado  Leonídio  Bouças.

Parabenizo V. Exa. pela assertividade, pelo tirocínio na exposição de uma realidade

que é constante no nosso estado: a necessidade de um olhar mais demorado sobre a

educação, a necessidade de um olhar mais específico sobre a educação.

É sobre a educação que venho falar  mais uma vez hoje.  Estamos no limiar do

nascimento  de  um  tempo  nefasto,  porque  estamos  agora  analisando  o  Plano

Estadual  de  Educação  –  PEE –  e  algumas  pessoas  têm-se levantado contra  as

famílias, inserindo no PEE conceitos e terminologias da ideologia de gênero. Isso é

algo que não aceitaremos no nosso estado. Exigimos que o PEE de Minas Gerais

obedeça  e  seja  espelho  da  lei  aprovada:  o  Plano  Nacional  de  Educação.  Não

aceitamos a relativização dos valores familiares no nosso estado. Não aceitamos que

insiram goela abaixo de Minas Gerais um novo paradigma civilizacional contrário aos

valores  da  família.  Não  aceitamos  que  deturpem  os  valores  da  cellula mater da

sociedade.

Não temos nada contra a orientação sexual de ninguém, mas não aceitamos que

nossas  crianças  sejam  sugestionadas  a  experimentar  os  diversos  papéis  sexuais

antes  de  escolher  o  que  efetivamente  querem  exercer  nessa  sociedade.  Aonde

vamos chegar?
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Tenho  certeza  de  que  esta  Assembleia,  esta  Casa  de  leis  se  levantará,  em

uníssono, com um grito de não a essa atrocidade. Tenho certeza de que o governo de

Minas  estará  atento  e  barrará,  não  deixará  que  esse  tipo  de  atrocidade  seja

implementado em nosso Estado. Em nome das famílias, em nome das crianças, em

nome do futuro de Minas Gerais, empreendemos essa luta e esse clamor. Era o que

eu tinha a dizer.

O deputado Leonídio Bouças* – Sr. Presidente, eu teria muito a falar sobre essa

reconciliação de Minas com a educação. Antevejo um futuro melhor para o Estado, a

partir do momento em que podemos dizer que nossas escolas estão em paz. Mas,

como nosso tempo está  terminando,  presidente,  vou falar  da  educação em  outro

momento.

De qualquer forma, já solicitando um minuto a mais a V. Exa., quero dizer neste

momento,  como presidente  da  Comissão  de  Justiça  desta  Assembleia,  o  quanto

estamos felizes  por  ter  conseguido  aprovar,  no  primeiro  semestre  deste  governo,

projetos muito importantes. Este da educação chega ao seu ponto final no dia de

hoje. Mas aprovamos também a reconciliação com os servidores da saúde, que estão

aqui, e com os servidores da Secretaria de Defesa Social. Vejam os senhores e as

senhoras  que,  com  todas  as  dificuldades  por  que  passa  o  Brasil  e  que  Minas

enfrenta, ainda sem recursos para concretizar totalmente o orçamento, mesmo assim

o governo de Minas e esta Assembleia Legislativa resolveram, antes de empreender

a  melhora da  situação econômica do Estado,  fazer  as  pazes  com os  servidores.

Resolvemos fazer as pazes com nossos servidores porque são eles que garantem

que o Estado avance – são os servidores da educação, da saúde, da defesa social.

Nosso estado, deputado Rogério Correia, poderia estar em uma situação econômica

melhor,  mas isso de nada adianta se nossos servidores não estiverem atendendo

bem a população e felizes por atendê-la.

Por  isso,  creio  que  o  Estado  de  Minas  Gerais,  ao  se  reconciliar  com  seus

servidores,  pode agora empreender  novos desafios. Como disse o deputado Ivair

Nogueira,  milhares de empreendimentos estão parados em Minas Gerais,  quando

poderiam render tributos e gerar empregos. E eles só não avançaram por falta de

liberação ambiental. Ora, se não temos recursos, se não temos dinheiro e condições
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de investir  para criar  mais empregos, como o Estado pode prejudicar e deixar de

liberar  as  licenças para  quem quer  investir?  São milhares  de  processos parados,

presidente Hely Tarqüínio. Esses processos têm de ser liberados porque são eles que

vão garantir  mais tributos, mais renda e, como disse a deputada Marília Campos,

mais emprego, de forma que possamos trabalhar em paz.

Mas só vamos conseguir tudo isso, esse avanço só virá se pudermos contar com o

apoio integral  dos servidores de Minas Gerais.  Sem eles  não é possível  avançar.

Portanto, o meu viva a esta Assembleia e ao governo por essa grande reconciliação

com os servidores e Minas Gerais. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Dirceu Ribeiro.

O  deputado  Dirceu  Ribeiro*  –  Meu  caro  presidente  deputado  Hely  Tarqüínio,

senhores e senhoras das galerias, senhores e senhoras, deputados, telespectadores,

é com muita alegria e com muita honra que falo ao nosso povo mineiro. Hoje é um dia

histórico  para  a  educação  de  Minas  Gerais.  Nós,  que  já  fomos  prefeito,  e,  na

condição de prefeito, aplicamos na educação porque entendíamos e entendemos que

uma cidade, um estado e um país só poderão crescer se aplicarmos na educação.

Levei  para  Ubá  a  Uemg,  que  oferece  três  cursos:  design,  biologia  e  química.  E

adquirimos um terreno onde será construído o câmpus universitário de Ubá. Por quê?

Hoje temos um governador sensível à área da educação, um governador que, logo

nos primeiros meses de governo, deu aumento e melhorou a situação da educação

de Minas Gerais. E nós também, nesse sentido, para a educação, apresentamos uma

sugestão.  Peço a todos que prestem bastante  atenção:  o governo de Minas está

sensível e quer ajudar a resolver o problema da Lei nº 100, da PEC 3, para que 59 mil

servidores da educação possam dormir com dignidade, possam pensar no seu futuro,

possam pensar na sua aposentadoria.

E nossa sugestão são os cargos comissionados de recrutamento restrito. O que é

recrutamento restrito? O professor a que faltam três anos para se aposentar será

contratado pelo prazo de três anos. Vencido o seu contrato, seu cargo será extinto.

Essa é uma solução que terá de ser adaptada, que já foi aprovada na Comissão de

Educação por unanimidade e está agora tramitando para tornar-se lei, para que os
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funcionários  da  educação,  os  servidores  da  educação,  da  Lei  nº  100,  da  PEC 3

possam realmente ter solução definitiva.

Essa é a razão por que estou aqui falando em nome da educação em Minas Gerais,

um estado que tem tudo para demonstrar ao Brasil que a educação é a única forma

de fazermos crescer este país. É por meio da educação que vamos dar eficiência ao

nosso Brasil.  Por  isso conclamo a  todos,  todos  os senhores  deputados.  Essa lei

chegará  a  Plenário  e  nós  vamos  fazer  uma nova festa  da  educação:  a  festa  do

servidor da Lei nº 100, a festa da PEC 3, a festa daqueles pais de família que estão

apavorados achando que não vão ter um final feliz.

Digo a todos: o final será feliz porque um governo que faz o que fez durante esses

cinco meses para a educação não vai deixar 59 mil funcionários abandonados. Essa

é a minha posição.

O deputado Durval  Ângelo  (em aparte)*  –  Quero  fazer  dois  registros.  Primeiro,

como líder  de  governo,  em  relação a  V.  Exa.,  deputado Leonídio  Bouças,  que é

educador. Segundo, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Se hoje

estamos votando esses projetos – e já votamos o da educação –, é graças ao seu

trabalho e à sua colaboração com o governo. Manifesto meu sincero muito obrigado a

V. Exa. É evidente que estendo esse agradecimento a todos os deputados, inclusive

da oposição, que contribuíram com emendas ao projeto e com o intuito de ajudar para

que tivesse maior agilidade.

Quero anunciar um acordo que conquistamos agora. Talvez não possamos votar os

projetos hoje, porque temos emendas de 1º turno. Isso devolveria o projeto para a

comissão  amanhã,  e  não  votaríamos  nem  no  1º  turno  nesta  semana.  Quero

comunicar  aos  presentes  que  todos  os  deputados  do  governo  e  da  oposição

decidiram retirar as emendas de 1º turno para que o projeto tivesse agilidade. Então,

vocês  terão  essa  matéria  votada  hoje.  Podem  aguardar,  porque,  a  partir  das

15h30min,  é o horário  em que a Assembleia entra com a ordem do dia e,  neste

momento, teremos o projeto aprovado. Esses prazos aqui são regimentais.

Deputado  Dirceu,  quero  deixar-lhe  um  agradecimento  muito  especial.  V.  Exa.

começou seu mandato agora e é calouro nesta Casa. No entanto, da forma como usa

o  microfone  e  pensa  emendas,  como  tem  pensado  as  da  Lei  nº  100,  com  o
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compromisso que tem na causa dos trabalhadores, V. Exa. é vitorioso, é um deputado

que soma de forma significativa no apoio ao governo.

Só quero dizer que o governo faz uma distinção na Lei  nº  100.  Uma coisa é o

vínculo previdenciário. Aqui a maioria dos servidores são concursados. Só pode ter o

vínculo no regime geral do Estado quem tiver o concurso. Agora, a decisão do vínculo

no regime geral da União, que é o INSS, foi tomada pelo Supremo por 11 a 0. V. Exa.

hoje  aqui  é  um  lutador  pela  Lei  nº  100,  e  de  forma  positiva.  V.  Exa.  não  faz

demagogia. Sua emenda foi para mudar nomenclatura, mudar cargo.

Quero dizer-lhe, em primeira mão, que, da Lei nº 100, dos 98 mil  servidores da

Secretaria  Estadual  de  Educação,  teríamos hoje desprotegidos 13.898 servidores,

porque o Estado decidiu aposentar os 17 mil que completaram o tempo até 1º de abril

do ano passado, os 7.200 pelo regime específico do Estado e os que completarão o

tempo até dezembro deste ano. Além disso, decidiu encaminhar para a aposentadoria

os 9.570 servidores que estão com licença de saúde. Aliás, o INSS também não os

aceitaria.  Correto.  Então,  não  é  bondade  do  governo,  mas  um  reconhecimento.

Decidiu também dar posse aos 11.380 servidores da Lei nº 100 que foram aprovados

no concurso. O governo anterior não gostava de realizar concurso e, quando o fazia,

não dava posse aos aprovados. Além disso, houve a decisão do Estado de não fazer

o concurso também na área dos serventes escolares. Agora, os 16.032 serventes

escolares serão garantidos também nos cargos.

Então vamos ter um problema para 13.898 professores da Lei nº 100. A estes o

Estado pediu que eu garantisse aqui,  em Plenário,  quantas vezes fizesse uso da

palavra,  que  o  vínculo  empregatício  eles  não  irão  perder.  Eles  vão  continuar

empregados,  só  não  terão  o  vínculo  previdenciário  até  serem  aprovados  em

concurso. Como o Estado vai fazer concurso todo ano – como fez um agora –, à

medida que esses 13.898 forem sendo aprovados em concurso, eles irão assumindo

o cargo no regime próprio específico do Estado. Eles têm um vínculo previdenciário

no INSS. A única coisa que o governo não garante é o vínculo previdenciário porque

há uma decisão de 11 a 0 tomada por unanimidade no Supremo.

Então, quero dizer o seguinte: a sua luta foi vitoriosa. Nenhum servidor da Lei nº

100  será  demitido  ou  exonerado.  Quem  falar  o  contrário  é  desinformado;  mas,
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partindo do princípio de que nesta Assembleia não há ninguém desinformado, é má-

fé, única coisa que posso pensar. Parabéns pelo seu trabalho.

O deputado Dirceu  Ribeiro*  –  Muito  obrigado,  meu caro  líder.  É  uma resposta

importantíssima para o ser  humano, para o chefe de família.  Aqui  estamos numa

causa brilhante, numa causa que não é minha, mas de todos.

O deputado Douglas Melo (em aparte) – Muito obrigado, deputado Dirceu Ribeiro.

Também quero parabenizá-lo por sua luta, que é séria e coerente. Como o deputado

Durval Ângelo muito bem disse, a luta do senhor é sempre transparente em prol dos

profissionais da educação e pelas diversas áreas que temos no Estado.

Mas temos de falar mais uma vez, deputado, da importância desse projeto de lei

que passou por esta Casa no que diz respeito à valorização dos nossos profissionais

da educação. E hoje teremos aqui a vinda do nosso governador Fernando Pimentel,

que,  no  início  do  seu  governo,  mesmo  encontrando  um  Estado  com  várias

dificuldades,  resolveu  valorizar  e  olhar  por  aquela  classe  que  sempre  esteve  no

degrau de baixo, mas que, na verdade, deve estar sempre no degrau de cima: a

educação. Então, novamente temos de parabenizar o nosso governador Fernando

Pimentel, que não mediu esforços para reconhecer essa valorização que deveria ter

acontecido naturalmente há muitos anos.

Quanto aos profissionais da Lei nº 100, quando o nosso líder Durval Ângelo fala da

preocupação do governo em não desamparar também essas pessoas, ele mostra que

o governo está indo por um caminho certo. É um caminho natural para as coisas

acontecerem da forma correta, claro, seguindo as leis, mas não se esquecendo de

fazer  o  social.  Esses  pais  de  família  dedicaram as  suas  vidas  a  um estado  que

cresceu também graças a eles.

Mais uma vez parabenizamos esta Casa por ter abraçado o projeto do Estado, o

projeto do governador Fernando Pimentel, para valorizarmos os nossos profissionais

da educação. Acredito que muitas outras vitórias virão, viu?

O deputado Dirceu Ribeiro* – Muito obrigado. Para encerrar, também quero dizer

aos servidores da saúde, do Ipsemg e da defesa social  que essa festa que está

sendo feita  na educação será feita  para vocês também. Afinal,  vocês merecem e

estão trabalhando a favor de Minas Gerais.
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E nós queremos e vamos votar os Projetos de Lei nº 2.019, que é o da saúde e do

Ipsemg, e o 1.864,  que é da defesa social.  Isso vai  fazer com que Minas Gerais

pense no funcionário, pense no chefe de família, pense em vocês e dê dignidade a

vocês e a sua família. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Paulo Lamac.

O deputado Paulo Lamac* – Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar

os  colegas  e  as  colegas  parlamentares;  os  mineiros  e  as  mineiras  que  nos

acompanham  pela  TV  Assembleia;  e,  especialmente,  os  servidores  da  Seds,  os

servidores  da  saúde,  que  estão  aqui  hoje,  de  maneira  legítima,  de  maneira

absolutamente  organizada,  defendendo  pautas  que  extrapolam  muito  a  pauta

estritamente do servidor.

Para haver políticas públicas bem-estruturadas em nosso Estado, é fundamental

que  tenhamos  servidores  com  condições  mínimas  de  dignidade,  de  respeito,  de

condição pessoal de poderem dedicar-se à execução das políticas públicas que aqui

debatemos  cotidianamente,  que  o  governador  Fernando  Pimentel  pretende  trazer

para o Estado de Minas Gerais. Então, a primeira coisa é construir a base, é construir

os alicerces para que as políticas públicas possam se dar de maneira efetiva. E essas

bases, esses alicerces, dizem respeito aos servidores que implementarão tudo isso.

Então, já foram dados passos importantes e históricos na educação. Daqui a alguns

momentos receberemos o governador Fernando Pimentel. Há pouco, na Comissão

de  Educação,  que  estava  reunida  até  este  momento,  eu  dizia  que  não  tive

oportunidade de vivenciar algo parecido na legislatura passada. Um governador do

Estado que vem à Assembleia para, unido aos parlamentares e à sociedade, fazer a

celebração de um ato  governamental  construído  coletivamente,  entre  Parlamento,

Poder Executivo, sindicato dos servidores. É isso que desejamos para a educação,

para a saúde, para a Seds, para todos os servidores. Para que, num dado momento –

e  que  não  seja  muito  distante  -,  possamos  ter  a  tranquilidade  de  discutir  e

implementar  aquilo  que  entendemos  tão  importante  para  o  Estado,  sem  a

preocupação que foi manifestada aqui outro dia. No dia em que votamos o reajuste

dos servidores da educação, um parlamentar ligado ao grupo que deixou a Casa veio
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aqui, acredito que verdadeiramente preocupado, dizer: “Mas vocês vão destinar essa

quantidade de dinheiro para a educação? Vocês vão destinar essa quantidade de

recursos para pagamento de servidores?”. É uma coisa a que, realmente, as pessoas

não estavam acostumadas. O pessoal do lado de lá acha que não tem jeito, e nós

acreditamos no contrário. Acreditamos que o servidor tem que estar valorizado, tem

que ser respeitado, para darmos conta de fazer política pública.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Obrigado, deputado Paulo Lamac. Em

primeiro lugar quero fazer um aparte a V.  Exa.  como presidente da Comissão de

Educação.

O deputado Paulo Lamac* – Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia – Com certeza V. Exa. deve estar muito contente hoje

por presidir uma comissão que terá oportunidade de apreciar a vinda do governador

do Estado à Assembleia Legislativa para sancionar a lei do piso nacional de educação

na jornada de 24 horas semanais. Ser presidente da Comissão de Educação neste

momento  certamente  é  uma grande  alegria,  porque  é  uma bandeira  de  luta  não

apenas dos professores, mas também da educação, porque acena para a melhoria

do sistema educacional em Minas Gerais, que precisa muito melhorar. E, como V.

Exa.  muito  bem  disse,  não  se  melhora  a  educação  num  país,  num  estado,  num

município, se não houver uma relação de respeito, de valorização e de conhecimento

com o servidor público.

Portanto  o  que  o  governador  Fernando  Pimentel  faz  hoje  é  dar  prioridade  ao

servidor da educação, para melhorar a educação pública do Estado. Fica selada aqui

a paz entre o Estado, por meio do seu governo, e a educação, por meio dos seus

servidores. Quem ganhará com isso são os alunos, os estudantes e toda a população

mineira. Então, parabéns. V. Exa. ajudou muito nesse sentido.

O deputado Paulo Lamac* – Fico agradecido pelas palavras.

O deputado Rogério Correia – Antes de V. Exa. comentar, eu queria falar a mesma

coisa sobre dois  outros  projetos que há na Casa,  também referentes a áreas tão

essenciais quanto a da educação, aos companheiros da saúde que estão aqui e aos

do Ipsemg. A saúde e o Ipsemg, que são irmãos gêmeos, também ganham, hoje, um

projeto, longe de ser tudo de que necessitam, porque fica faltando para a saúde o



305
____________________________________________________________________________

estudo da redução da jornada de 30 horas, bem como para o Ipsemg, e ainda a

recuperação do Ipsemg, que foi destroçado, liquidado, praticamente sucateado nos

governos passados.

Faço um convite a todos para fazermos um debate, aqui na Assembleia, no próximo

dia 2, com os servidores do Ipsemg, da educação, da saúde, da segurança pública,

enfim, todos, para debatermos o retorno do Ipsemg às mãos de seus servidores. Será

dia 2, aqui no Plenário.

Por fim, quero dizer ao governador Fernando Pimentel que ele teve o cuidado de

tratar com o mesmo carinho a área da segurança pública. Por isso o Sindpúblicos

está aqui, com os companheiros da Seds, do administrativo, que agora têm também

um abono, um reajuste salarial. Isso não é suficiente, mas há um compromisso da

Secretaria  de  Planejamento  de  equiparar  o  salário  dos  administrativos  ao  dos

administrativos da Polícia Militar. Será feito um estudo. Portanto, há algo apontado

para  a  frente  em  todos  os  casos.  É  o  governo,  mesmo com  todo  o  rombo  que

encontrou no Estado, com um déficit absurdo, com um choque de gestão absurdo,

apostando na pacificação com o servidor público para melhorar o serviço público. Por

isso,  digo  parabéns  aos  servidores  públicos  e  obrigado,  governador  Fernando

Pimentel, por cumprir as suas promessas.

Quero homenagear todos esses servidores públicos em nome de algumas pessoas:

da Beatriz Cerqueira, a Bia, do Sind-UTE, pela conquista do piso e também como

presidenta da CUT, e todos os guerreiros do SindUTE; do Zé Lino, que está presente,

em nome do Sindpúblicos, dos administrativos e toda a área de segurança pública.

Quero agradecer ao Cabo Júlio a ajuda que nos deu como deputado na elaboração e

na  execução  desse  projeto.  Quero  agradecer  também  à  saúde  –  estou  vendo  o

Renato Barros, que está sempre presente; a Neuza e a Lúcia, nossas guerreiras do

sindicato da sáude; a Abadia e a Tiêta, nossas guerreiras do Ipsemg. Parabéns a

essas lutadoras e a esses lutadores. Vejam que há mais lutadoras que lutadores. É a

força da mulher também na condução da política. Parabéns, Lamac.

O deputado Paulo Lamac* – Agradeço o aparte e as palavras do deputado Rogério

Correia. Quero dizer que, além da questão da educação que a gente vivencia aqui,

com a histórica presença do governador Fernando Pimentel, é muito emocionante a
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gente perceber um lutador, como o nosso líder Rogério Correia, que defende essas

bandeiras há tanto tempo – num tempo em que se dizia que era impossível sequer

conversar, dialogar – a dignidade de ter uma conversa franca com os servidores. Hoje

vemos o Rogério, líder do bloco de governo, conduzindo de maneira brilhante, altiva;

sendo governo,  mas dialogando dignamente  com os servidores,  mostrando que é

possível o que se dizia que não tinha jeito de fazer. É neste governo que a gente

acredita, é isso que queremos fazer juntos. Tem a nossa admiração, Rogério.

Sobre coisas que eram impossíveis  dizer,  não poderia  deixar  de relatar,  nestes

últimos  minutos  que  me  restam,  que,  na  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia,  a  gente  tem  feito  descobertas  –  como  em  todas  as  áreas  da

administração  do  governo  e  nas  outras  comissões  –  espantosas  sobre  aquelas

verdades que eram expostas como realidade para  todos os mineiros.  Mas agora,

quando vamos olhar de verdade os fatos, percebemos que tínhamos aqui realmente

Minas das fantasias.

Fiquei muito surpreso, por exemplo, com o que aconteceu na área de ciência e

tecnologia,  onde há  obrigação constitucional  de  se  destinar  1% dos  recursos,  do

orçamento do Estado, para a Fapemig, assim como na educação, em que se fazia de

conta, simulavam a aplicação do mínimo constitucional, usando artifícios jurídicos, as

pedaladas fiscais, de que hoje está na moda falar, mas que em Minas já se fazia

havia muito tempo. Faziam de conta que cumpriam o mínimo constitucional da saúde,

mas  não  cumpriam;  faziam  de  conta  que  cumpriam  o  mínimo  constitucional  da

educação,  mas  não  cumpriam.  Descobrimos  que  na  Fapemig  é  a  mesma coisa.

Tinham  que  colocar  1%  dos  recursos,  mas  faziam  o  seguinte:  em  vários  anos

consecutivos, não cumpriram com o mínimo, mas, no último dia útil do ano, 30 de

dezembro, colocavam todo aquele dinheiro e, no dia 31, retiravam-no porque ele não

tinha sido gasto.

Em termos fiscais, cria-se uma aparência de cumprimento do mínimo constitucional

a ser aplicado em ciência, pesquisa, tecnologia e inovação no Estado. Na prática, não

se coloca o dinheiro, coloca-se à noite, no último dia do ano, e se diz que eles não o

gastaram.  Então,  o  investimento  real  do  Estado de  Minas  Gerais  em pesquisa  e

tecnologia  foi  muito  aquém  daquele  que  deveria  ter  sido  constitucionalmente
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investido.  Conseguimos  constatar  isso  na  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia. A própria Fapemig confirmou que, de fato, menos de 0,5% foi investido,

quando deveria ser pelo menos 1%.

Vamos encaminhar isso para análise dos órgãos competentes, do Ministério Público

e do Tribunal de Contas, porque essas são realmente as pedaladas fiscais. Depois

ficamos sem entender por que Minas se desindustrializou, não avançou, por que não

conseguimos  produzir,  apesar  de  termos  boas  universidades,  boa  tecnologia  e

transformá-la em produto em nosso estado. Ora, o que tínhamos de fazer era o nosso

dever de casa mínimo, que está consagrado pela Constituição do Estado e que foi

desrespeitado flagrante e vergonhosamente.  E isso não pode, como tantas outras

irregularidades, ficar impune.

Então estamos tomando esses encaminhamentos porque precisamos acreditar na

mudança. Acredito que a presença de vocês, num cenário de diálogo, de construção,

e a do governador aqui, hoje, nesta Casa, nos demonstra que não temos que nos

conformar, convencer-nos de que aquela triste realidade que vivenciamos tem que se

perpetuar  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Então,  pelos  novos  tempos,  espero  que

possamos  ter  muitas  conquistas  e  viver  muitos  momentos  felizes,  como  os  que

teremos, daqui a pouco, com a presença do governador Fernando Pimentel.

Gostaria  de  saudar  todos  os  parlamentares,  deputados  e  deputadas,  que  se

bateram para que essas conquistas se transformassem em realidade. Gostaria ainda

de deixar muito claro um último ponto: hoje, na Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia, provocados pela iniciativa do deputado Dirceu, que nos trouxe sugestões

e ideias, marcamos uma audiência pública para discutir uma solução de médio prazo

acerca de designações e de servidores que acreditaram na proposta de efetivação

sem concurso público, que foi vendida publicamente no Estado de Minas Gerais pela

Lei Complementar nº 100. Houve aqui uma votação dura na última semana, e tivemos

que enfrentar essa questão. Independentemente de qualquer ponto de vista, essa é

uma  questão  que  precisa  ser  enfrentada,  porque  é  responsabilidade  objetiva  do

Estado  de  Minas  Gerais.  Quem  vendeu  essa  expectativa  de  direitos  para  os

servidores foi o próprio governo, esta própria Casa, que aprovou a legislação. Então,

agora  é  responsabilidade  também  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Parlamento

mineiro ajudar a construir soluções.
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A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia não se furta, e o deputado Dirceu

vem  contribuindo  muito.  Estamos  apresentando  proposta  alternativa  e  queremos

debater com o governo, com o Parlamento e, principalmente, com a sociedade, com o

sindicato. Parabéns a vocês, servidores. Parabéns a todos e a todas as mineiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

Suspensão da Reunião

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – A presidência vai suspender a reunião

por  5  minutos  para  entendimentos  entre  as  lideranças  sobre  a  apreciação  das

matérias contantes 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 1.000/2015 ao Projeto de Lei nº 468/2015, ambos do

deputado Fred Costa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 30 de junho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 2.226/2015, do deputado Iran Barbosa, ao Projeto de

Lei nº 776/2015, do deputado Gilberto Abramo, por guardarem semelhança entre si.
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Mesa da Assembleia, 30 de junho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

Designação de Comissões

O presidente – A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 17/2015. Pelo Bloco

Minas  Melhor  –  BMM:  efetivos  –  deputados  Cristiano  Silveira  e  João  Alberto;

suplentes  – deputados Ricardo Faria e Cabo Júlio;  pelo Bloco Compromisso com

Minas Gerais – BCMG: efetivo – deputado Fred Costa; suplente – deputada Arlete

Magalhães; pelo Bloco Verdade e Coerência – 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  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  18/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –

deputado  Cabo  Júlio  e  deputada  Cristina  Corrêa;  suplentes  –  deputados  João

Magalhães  e  Léo  Portela;  pelo  BCMG:  efetivos  –  deputados  Wander  Borges  e

Noraldino Júnior; suplentes – deputados Antonio Lerin e Glaycon Franco; pelo BVC:

efetivo – deputado Sargento Rodrigues; suplente – deputado João Leite. Designo. Às

Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  22/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –

deputados Professor Neivaldo e Fábio Avelar Oliveira; suplentes – deputados Paulo

Lamac e João Alberto; pelo BCMG: efetivos – deputados Roberto Andrade e Dirceu

Ribeiro; suplentes – deputados Douglas Melo e Anselmo José Domingos; pelo BVC:

efetivo – deputado Arlen Santiago; suplente – deputado Gustavo Valadares. Designo.

Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  23/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –

deputados Professor  Neivaldo  e  Geraldo Pimenta;  suplentes  –  deputados Elismar

Prado e Ricardo Faria; pelo BCMG: efetivo – deputado Noraldino Júnior; suplente –

deputado Douglas Melo; pelo BVC: efetivos – deputados Gil Pereira e Dilzon Melo;

suplentes – deputados Neilando Pimenta e Arlen Santiago. Designo. Às Comissões.
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A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  24/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –

deputada  Geisa  Teixeira  e  deputado  Emidinho  Madeira;  suplentes  –  deputada

Rosângela Reis e deputado Fábio Avelar Oliveira; pelo BCMG: efetivos – deputados

Dirceu  Ribeiro  e  Roberto  Andrade;  suplentes  –  deputada  Arlete  Magalhães  e

deputado Anselmo José Domingos; pelo BVC: efetivo – deputado Gustavo Valadares;

suplente – deputado Luiz Humberto Carneiro. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  25/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –

deputado Ivair Nogueira e deputada Rosângela Reis; suplentes – deputados Arnaldo

Silva e João Alberto; pelo BCMG: efetivos – deputados Glaycon Franco e Fred Costa;

suplentes – deputados Thiago Cota e Antonio Lerin; pelo BVC: efetivo – deputado

João Leite; suplente – deputado Bonifácio Mourão. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº 26/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –

deputado  Vanderlei  Miranda  e  deputada  Cristina  Corrêa;  suplentes  –  deputados

Arnaldo Silva e Emidinho Madeira; pelo BCMG: efetivo – deputado Cássio Soares;

suplente – deputada Arlete Magalhães; pelo BVC: efetivos – deputados Gil Pereira e

Arlen Santiago; suplentes – deputados Felipe Attiê e Missionário Marcio Santiago.

Designo. Às Comissões.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que, por solicitação do governador do Estado

contida na Mensagem nº 45/2015, o Projeto de Lei nº 2.173/2015 passou a tramitar

em regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  1.240 a 1.244/2015,

da Comissão de Transporte, 1.259 e 1.260/2015, da Comissão de Meio Ambiente,

1.261/2015, das Comissões de Cultura e de Direitos Humanos, e 1.303 a 1.311/2015,

da  Comissão  de  Segurança  Pública.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:

de Saúde – aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 17/6/2015, do Requerimento

nº 1.063/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

do Trabalho – aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 24/6/2015, dos Projetos de

Lei nºs 990/2015, do deputado Braulio Braz, 992/2015, do deputado Duarte Bechir,

1.112/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  e  1.151/2015,  do  deputado  Bonifácio

Mourão, e do Requerimento nº 1.085/2015, do deputado Duarte Bechir;

de Administração Pública – aprovação, na 8ª Reunião Extraordinária, em 29/6/2015,

dos Requerimentos nºs 731/2015, do deputado Isauro Calais, 934/2015, da Comissão

de Justiça, e 1.124/2015, do deputado Gilberto Abramo;

e de Segurança Pública – aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 30/6/2015, dos

Requerimentos nºs  1.122,  1.140,  1.143 a  1.145,  1.159 a  1.164 e  1.166/2015,  do

deputado  Cabo  Júlio,  1.148,  1.165,  1.202  e  1.205/2015,  do  deputado  Sargento

Rodrigues,  1.153/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  1.168/2015,  do

deputado Ivair  Nogueira, e 1.170 a 1.178/2015, do deputado Thiago Cota (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 1.847/2015, do deputado

Antônio Carlos Arantes, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

622/2015  (Arquive-se  o  projeto.);  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do

Regimento  Interno,  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.775  e  1.877/2015,  do

deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei

nºs  1.360/2011  e  5.298/2014,  respectivamente;  os  Requerimentos  Ordinários  nºs

1.776, 1.777, 1.778, 1.779, 1.780, 1.781 e 1.782/2015, do deputado Gilberto Abramo,

em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 960/2011, 3.414/2012,

3.785 e 4.025/2013 e 5.023, 5.360 e 5.542/2014, respectivamente; os Requerimentos

Ordinários nºs 1.783 e 1.828/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.802/2012 e 2.641/2011, respectivamente;
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os Requerimentos Ordinários  nºs 1.784,  1.785,  1.786,  1.787,  1.788,  1.789,  1.790,

1.791, 1.792, 1.793, 1.794, 1.795, 1.796, 1.797, 1.798, 1.799, 1.800, 1.801, 1.802,

1.803,  1.804  e  1.805/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 361, 362, 363, 364, 365, 534, 572, 589, 590,

592,  661,  662,  663,  932,  933,  934,  1.357,  1.493/2011,  3.735,  4.343,  4.393  e

4.686/2013, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.806, 1.856, 1.857,

1.858,  1.859  e  1.860/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 956/2011 e 4.379, 4.533, 4.466, 4.467 e

4.643/2013, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.807/2015, do deputado

Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.723/2013; o

Requerimento Ordinário nº 1.808/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita

o desarquivamento do Projeto de Lei  nº  1.148/2011;  o Requerimento Ordinário nº

1.809/2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.331/2014; os Requerimentos Ordinários nºs 1.810, 1.811, 1.812

e  1.831/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.636  e  2.663/2011,  2.879/2012  e

3.133/2012, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.813, 1.817, 1.852,

1.853,  1.863  e  1.878/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.698/2011,  4.127/2013,  5.705/2014,

3.711/2013, 1.373/2011 e 5.719/2015, respectivamente; os Requerimentos Ordinários

nºs 1.814, 1.815, 1.816, 1.820 e 1.829/2015, do deputado Elismar Prado, em que

solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 146, 199 e 149/2011, 3.005/2012 e

105/2011, respectivamente;  o Requerimento Ordinário nº  1.821/2015, do deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

621/2011; os Requerimentos Ordinários nºs 1.823, 1.824, 1.825, 1.826 e 1.827/2015,

do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei

nºs  3.097/2012,  3.716,  3.717,  3.718  e  3.719/2013,  respectivamente;  os

Requerimentos Ordinários nºs 1.830 e 1.851/2015, do deputado Arlen Santiago, em

que  solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  939/2011  e  3.311/2012,

respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.832/2015, do deputado Dilzon Melo,

em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.476/2013; o Requerimento
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Ordinário  nº  1.833/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.894/2014; os Requerimentos Ordinários nºs

1.834, 1.835, 1.836, 1.837 e 1.838/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  436/2011,  4.708/2013 e  5.413,  5.414 e

5.638/2014, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.843/2015, do deputado

Léo Portela, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.050/2011; o

Requerimento Ordinário nº 1.848/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita

o desarquivamento do Projeto de Lei  nº 4.484/2013;  o Requerimento Ordinário nº

1.850/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 5.068/2014; o Requerimento Ordinário nº 1.854/2015, do deputado

Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.881/2014;  os  Requerimentos Ordinários  nºs  1.862,  1.864,  1.865,  1.866,  1.867 e

1.868/2015,  do  deputado  Ricardo  Faria,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos

Projetos  de Lei  nºs  3.603/2012,  946 e 948/2011,  3.486/2012 e 2.006 e 881/2011,

respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.869, 1.870, 1.871, 1.872, 1.873,

1.874 e  1.876/2015,  do  deputado Bosco,  em que solicita  o  desarquivamento  dos

Projetos de Lei nºs 2.507 e 2.406/2011, 4.312/2013, 5.376 e 5.415/2014 e 3.094 e

3.276/2012,  respectivamente;  e  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.875/2015,  do

deputado Hely Tarqüínio,  em que solicita  o desarquivamento do Projeto de Lei nº

5.663/2014;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o

Requerimento Ordinário nº  1.880/2015,  do deputado João Leite e outros,  em que

solicitam a convocação de reunião especial para comemorar os aniversários do fim

da Segunda Guerra Mundial e da criação da Força Expedicionária Brasileira – FEB.

Votação de Requerimentos

O presidente – Requerimento Ordinário nº 1.533/2015, da Comissão de Saúde, em

que solicita seja encaminhado à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –

pedido  de  informações  sobre  as  reclamações  formalmente  apresentadas  contra

operadoras de planos privados de saúde de Minas Gerais nos últimos dois anos. Em

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

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

Requerimento  Ordinário nº  1.534/2015,  da Comissão de Saúde,  em que solicita
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seja encaminhado à ouvidora da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –

pedido  de  informações  sobre  as  reclamações  formalmente  apresentadas  contra

operadoras de planos privados de saúde de Minas Gerais nos últimos dois anos. Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.535/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita

seja encaminhado às empresas Tim Telefonia, Claro, Vivo e Oi Telefonia pedido de

providências  para  a  instalação  de  torres  de  transmissão para  telefonia  móvel  no

Distrito/Povoado de Inhames, na cidade de Santana de Pirapama.  Em votação,  o

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.536/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita

seja encaminhado à empresa Mineração Belocal Ltda. pedido de providências para

agilizar a elaboração dos estudos de definição da área de influência e perímetro de

99 cavidades naturais subterrâneas, incluindo as cavidades que já sofreram impacto

irreversível, conforme solicitado pela Superintendência Regional de Minas Gerais e

Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Supram

Central Metropolitana.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.537/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita

seja encaminhado à empresa 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 à referida comissão de cópia de relatório

de impacto ambiental.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.538/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa pedido

de informações sobre o andamento dos trabalhos da comissão processante, instalada

para  apuração  de  denúncia  feita  pela  servidora  pública  municipal  Márcia  Regina

Ferreira  sobre  acúmulo  de  cargos  e  recebimento  indevido  de  remuneração  pelo

prefeito de Lagoa Santa. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.539/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja  encaminhado à  Concessionária  Via  040  pedido  de  informações  acerca  da

metodologia de cálculo do provável reajuste tarifário a ser aplicado à tarifa básica de

pedágio acordada no momento da licitação, tendo em vista que quase todo o trecho a

ser duplicado antes do início da cobrança do pedágio está localizado em Goiás; que

10 das 11 praças de pedágio estão localizadas em Minas Gerais; e tendo em vista os

arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 8.987, de 1995, e o art. 39, X, da Lei Federal nº 8.078,

de 1990. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.540/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Telefonia Claro e à Telefonia Vivo pedido de providências para a

instalação de torre de telefonia móvel na comunidade de São Lourenço, localizada a

8km do Município de Itamarati de Minas. Em votação, o requerimento. As deputadas

e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (–  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  Ordinário  nº  1.546/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que

solicita seja encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de

Contagem pedido de informações sobre se as alterações promovidas pela legislação

que menciona foram precedidas de estudos de impacto urbanístico e ambiental e se,

ademais,  foram  atendidas  as  exigências  legais  estabelecidas  no  Estatuto  das

Cidades para alterações no Plano Diretor Municipal. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.547/2015, da Comissão de Meio Ambiente,  em que

solicita  seja  encaminhado ao  prefeito  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. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento Ordinário 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  a  construção  de  um  viaduto  com  passarela  na  entrada  da

cidade de Prata, no entroncamento da Rodovia BR-153 com a Rodovia MG-497. Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.550/2015, da Comissão de Segurança Pública,  em

que solicita seja encaminhado à empresa Minas Arena pedido de providências para

abertura  do  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  –  Mineirão  –,  bem  como  do

estacionamento do referido estádio, com antecedência de quatro horas contadas do

horário  de  realização  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. Em

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

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

Requerimento Ordinário 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,  bem  como  informações  sobre  o  endereço  da  empresa  de

Brasília que realizou os cálculos trabalhistas em 2004. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.552/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que  solicita  seja  encaminhado à  presidência  da  Telefonia  Claro  pedido  de

informações acerca dos investimentos previstos por parte da empresa no Município

de Lagoa Santa; qual o reflexo desses investimentos no que diz respeito à melhoria

da  qualidade  e  à  expansão  da  cobertura;  e  quais  bairros  serão  atendidos.  Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.553/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita
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seja  encaminhado à  Rádio  Inconfidência  pedido  de  providências  no  sentido  de

promover  uma  campanha  institucional  esclarecendo,  orientando,  divulgando  e

informando à população sobre as  eleições de conselheiros tutelares prevista para

outubro próximo.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.554/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita

seja  encaminhado à  Prefeitura  de  Pitangui  pedido  de  informações  acerca  dos

requisitos para a candidatura a membro dos Conselhos Tutelares presentes no edital

da eleição a ser realizada em outubro de 2015 e acerca do fundamento normativo da

exigência da Carteira Nacional de Habilitação para a referida candidatura, devendo

tais informações ser encaminhadas também à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca

de  Pitangui.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.555/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita

seja  encaminhado ao  prefeito  de  Contagem  pedido  de  informações  acerca  dos

requisitos para a candidatura a membro dos conselhos tutelares constantes no edital

da eleição a ser realizada em outubro de 2015 e acerca do fundamento normativo da

exigência de curso superior para a referida candidatura, devendo tais informações ser

encaminhadas  também  à  22ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  do  referido

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.556/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita

seja encaminhado à Prefeitura de Contagem pedido de informações sobre a estrutura

de  funcionamento  dos  Conselhos  Tutelares  daquele  município.  Em  votação,  o

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.588/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita  seja  encaminhado ao  presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  pedido  de

informações sobre  a  desincompatibilização do prefeito  de Lagoa Santa,  eleito  em

2012, tendo em vista tratar-se de médico conveniado ao Sistema Único de Saúde,

exercendo essa atividade em caráter não eventual.  Em votação, o requerimento. As
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deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.589/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja  encaminhado à  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  pedido  de

informações acerca da metodologia de cálculo do provável reajuste a ser aplicado à

tarifa básica de pedágio da BR-040 acordada no momento da licitação, tendo em

vista que quase todo o trecho a ser duplicado antes do início da cobrança do pedágio

está localizado em Goiás; que 10 das 11 praças de pedágio estão localizadas em

Minas Gerais; e em atenção aos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 8.987, de 1995, e o

art.  39,  X,  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.635/2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro,  em

que solicita seja encaminhado à Federação Mineira de Futebol pedido para aumentar

para 14 o número de participantes do Campeonato Mineiro de Futebol da primeira

divisão – módulo 1. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário 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 da drenagem das águas na Lagoa Central,

localizada em Confins.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  Ordinário nº  1.665/2015,  da Comissão Extraordinária de Proteção

dos Animais,  em que solicita  seja encaminhado à Universidade Federal de Lavras

pedido de informações relacionadas com a denúncia de maus-tratos em animais mal-

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário 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  acerca  da  construção  dos  trevos  no
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entroncamento da Rodovia MG-050 com a Avenida Arlindo Figueredo e com o Distrito

Industrial  2.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.692/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado à Prefeitura de Juiz de Fora pedido de envio de cópia

do contrato entre a empresa Unihelth Logística Ltda. e essa prefeitura, em face às

irregularidades  existentes,  conforme  divulgação  na  mídia  local.  Em  votação,  o

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.707/2015, da Comissão Extraordinária dos Animais,

em  que  solicita  seja  encaminhado ao  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. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário 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, considerando o grande fluxo de

pedestres no local. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.709/2015, da Comissão de Assuntos Municipais,  em

que solicita  seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais  pedido de

providências para que inclua retorno no trecho urbano de Passos da Rodovia MG-050

– Km 358, em frente ao Hotel San Diego – quando da elaboração e da implantação

da duplicação no trecho. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.710/2015, da Comissão de Assuntos Municipais,  em

que solicita  seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais  pedido de
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providências para que sejam efetuadas melhorias no atendimento telefônico do 0800

disponível  para  a  Rodovia  MG-050  por  meio  da  implantação  de  mais  postos  de

atendimento, de cabines telefônicas na rodovia ou da melhoria do sinal de telefonia

celular  ao  longo  da  rodovia.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.711/2015, da Comissão de Assuntos Municipais,  em

que solicita  seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais  pedido de

providências para que divulgue 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.  Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.712/2015, da Comissão de Assuntos Municipais,  em

que solicita  seja 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.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário 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  de  segurança  apropriados  ao

desenvolvimento econômico das regiões Centro-Oeste e Sudoeste do Estado, nos

moldes  da  Rodovia  BR-381.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.714/2015, da Comissão de Assuntos Municipais,  em

que solicita  seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais  pedido de

providências para que agilize a aprovação dos projetos e autorize a execução das
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obras do trevo entre a Avenida Arlindo Figueiredo e a Rodovia MG-050, localizado no

Município de Passos. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.715/2015, da Comissão de Assuntos Municipais,  em

que solicita  seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais  pedido de

providências  para  que atue  com transparência  total  para com os proprietários  de

terras  às  margens  da  Rodovia  MG-050  que  terão  suas  terras  afetadas  ou

desapropriadas  em  virtude  das  obras  de  melhorias,  mantendo  uma  interlocução

permanente com os moradores durante todo o processo de intervenção. Em votação,

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

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

Requerimento Ordinário 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 na área urbana

de  Capitólio.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário 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, Fortaleza de Minas e ao Aeroporto de Passos.

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.739/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita  seja  encaminhado  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  da OAB-MG e à  3ª

Subseção da OAB-MG pedido de providências para que acompanhem as apurações

atualmente em curso na Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e

as denúncias contra o Juiz da Vara de Família e Cível da Infância e da Juventude de

Barbacena, Joaquim Martins Gamonal. Em votação, o requerimento. As deputadas e

os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.756/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
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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. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.758/2015, da Comissão Extraordinária dos Animais,

em que solicita seja encaminhado ao prefeito de Barbacena pedido de informações

sobre as denúncias de abandono de animais no antigo lixão da cidade, local para o

qual, segundo denúncias, estaria sendo transferido o canil municipal, conforme ofício

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.818/2015, da Comissão de Segurança Pública,  em

que  solicita  seja  encaminhado ao  prefeito  de  Santa  Rita  de  Sapucaí  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.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  Ordinário nº  1.819/2015,  da Comissão de Saúde,  em que solicita

seja  encaminhado ao  prefeito  de  Juiz  de  Fora  pedido  de  informações  sobre  as

condições atuais de repasse de recursos, medicamentos e insumos pelo governo do

Estado para atender à população daquela cidade.  Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  Ordinário 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 informação sobre a fiscalização do comércio

de animais no Mercado Central de Belo Horizonte, nos demais pontos de venda na

capital e nos demais municípios mineiros. Em votação, o requerimento. As deputadas

e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (–  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento Ordinário nº 1.839/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em

que solicita seja encaminhado à operadora de Telefonia Vivo pedido para o início das

operações da sua torre de sinal de telefone no Distrito de Itauninha, pertencente ao

Município de Santa Maria de Itabira. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.840/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em

que solicita seja encaminhado à Superintendência de Desenvolvimento da Capital –

Sudecap – pedido de informações sobre o cronograma de realização de obras no

Centro de Referência da Pessoa Idosa. Em votação, o requerimento. As deputadas e

os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.841/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em

que solicita seja encaminhado à operadora de Telefonia Vivo pedido de providências

para que adote 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.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.842/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em

que solicita seja encaminhado à Operadora de Telefonia Vivo pedido de providências

para disponibilizar sinal para cobertura da sede do Município de Minas Novas. Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.844/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências

para 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.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento Ordinário nº 1.845/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja  encaminhado  à  Operadora  de  Telefonia  Vivo  pedido  de  providências  para

conferir  celeridade  no cumprimento  do  Chamamento  Público  nº  1/2014  do  Minas

Comunica II, o qual destinou fornecimento de telefonia móvel para o Distrito de Cava

Grande, no Município de Mariléia. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.846/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que

solicita seja encaminhado às Prefeituras 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.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.849/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita  seja encaminhado ao Hospital  Madre Tereza de Belo Horizonte pedido de

providências  para  que  se  analise  a  possibilidade  de  oferta  de  algum  tratamento

médico-hospitalar para Maria de Lourdes Borges pelo SUS ou outro tratamento de

caráter humanitário que possa ser oferecido na Clínica da Dor, haja vista a grave

condição  de  saúde  e  a  difícil  situação  financeira  da  cidadã.  Em  votação,  o

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.855/2015, da Comissão de Política Agropecuária, em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e

Comércio – MDIC – e ao Conselho Nacional de Política Cafeeira – CDPC – pedido de

informações sobre quais ações de marketing foram feitas com recursos do Fundo de

Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé. Em votação, o requerimento. As deputadas

e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (–  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.861/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em

que solicita seja encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A.

– Concebra – pedido de providências para que seja disponibilizado sinal de telefonia
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móvel em toda a extensão da BR-262 de responsabilidade dessa concessionária. Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.879/2015, da Comissão de Política Agropecuária, em

que solicita seja encaminhado ao Ministério dos Transportes pedido de informações

sobre os projetos e a construção da estrada de ferro Anápolis–Corinto, código EF-

354, em especial quanto ao trecho que passará pelo Município de Unaí. Em votação,

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

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

Requerimento  nº  451/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 735/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  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.  A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda nº 1, que

apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Em votação,

a Emenda nº 1. As deputadas e os deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram.  (–  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

735/2015 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 736/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que

solicita seja encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre o

déficit  orçamentário  mencionado  em  publicidade  oficial  veiculada  no  Dia  do
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Trabalhador e sobre o aumento de despesas discricionárias, como as de publicidade.

A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda nº 1,

que apresenta.

O deputado Gustavo Corrêa – Faça a leitura da Emenda nº 1, por obséquio, Sr.

Presidente?

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

leitura da Emenda nº 1.

O secretário  (deputado  Ulysses  Gomes)  –  (–  Lê  a  Emenda nº  1,  publicada na

edição do dia 13/6/2015.).

O presidente – Em votação,  o requerimento,  salvo emenda.  As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 736/2015 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  774/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  secretária  de  Educação  os  seguintes  pedidos  de  informações:

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  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.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  776/2015,  do  deputado  Cássio  Soares,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre a reforma e a

conservação da Escola Estadual João Menezes, no Município de Piumhi. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento.  Vem à Mesa requerimento do

deputado Cássio Soares em que solicita o adiamento da votação do Requerimento nº

776/2015. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.
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Requerimento nº 878/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção nos

anais da Casa do discurso da Sra. Marilúcia Rodrigues Maia, ex-diretora da Escola

Estadual Francisco Sá, no Município de Juramento. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

2ª Fase

O presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  –  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.019/2015,  do

governador do Estado, que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do

Poder Executivo que menciona e altera as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004, 15.304, de

11/8/2004,  e  15.466,  de  13/1/2005.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa*  –  Boa  tarde  a  todos.  Cumprimento  o  presidente

Adalclever Lopes; os demais parlamentares, presentes em grande número; o público

que  nos  acompanha nas  galerias  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais,  dos mais  diversos sindicatos  e vindos dos quatro cantos da nossa Minas

Gerais; e os telespectadores da TV Assembleia.

De início, quero dizer a cada um dos senhores e das senhoras que os deputados do

Bloco Verdade e Coerência vão votar favoravelmente ao Projeto de Lei nº 2.019/2015,

de autoria do governador do Estado de Minas Gerais.  Mas,  de antemão,  prezado

deputado Rogério Correia, quero dizer que, não fossem os deputados da oposição,

não  teríamos  quórum  suficiente  para  a  aprovação  da  matéria,  pois  a  bancada

governista não se encontra presente. Mas votaremos favoravelmente como fruto de

um entendimento e, mais do que isso, mantendo a linha do que tem dito desde o
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início este parlamentar – que aquelas ações e projetos que fossem bons para Minas

Gerais  teriam o nosso apoio.  Assim vem sendo feito:  todos  aqueles  projetos  que

visam melhorar a vida dos mineiros sempre terão o voto favorável dos deputados da

oposição.

Mas alguns dos deputados que vão votar o projeto, deputado Durval Ângelo, líder

do governo, ainda não sabem direito o que foi aqui encaminhado.

Eu, particularmente, deputado Celinho do Sinttrocel,  votarei favoravelmente, com

muito prazer. Até porque, para aqueles senhores e senhoras que não sabem, também

serão  remunerados  –  e  será  justo  –  com  o  abono  os  servidores  do  Hospital

Universitário Clemente Faria,  que,  coincidentemente, vem a ser o meu bisavô, de

quem eu tenho o maior orgulho. E, possivelmente, o maior doador individual daquele

hospital é um parente deste parlamentar, sobretudo por reconhecer o trabalho que

aqueles servidores ali  fazem, a dedicação com que lidam com a causa da saúde.

Então tenho certeza de que teremos todos os votos favoráveis, aqui, dos deputados

da oposição.

Quero  fazer  uma  breve  explanação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.019/2015.  O  texto

original,  encaminhado a esta Casa pelo governador do Estado, Fernando Damata

Pimentel, dispõe sobre a política remuneratória dos servidores da saúde e do Instituto

de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais,  o nosso Ipsemg,  que

altera as Leis n°s 15.293, de 2004; 15.304, de 2004, e 15.466, de 2005.

A referida proposição também beneficiará, como já dito por este parlamentar, os

servidores do Grupo de Atividades de Educação Superior da Universidade Estadual

de Montes Claros – Unimontes – que estiverem em exercício no Hospital Universitário

Clemente de Faria.

De acordo com o texto original, as três categorias citadas farão jus a um reajuste

salarial,  pago  inicialmente  na  forma  de  abono,  a  ser  incorporado  ao  vencimento

básico até 2016. O Projeto de Lei nº 2.019/2015 propõe, ainda, uma fixação de regra

específica de promoção por escolaridade na carreira de pesquisador em ciência e

tecnologia, bem como, deputado Dilzon Melo, a reestruturação da carreira de auditor

interno do Poder Executivo. Segundo justificativa do governador, a iniciativa proposta

por ele é fruto do resultado de negociações entre o governo e as entidades sindicais e

se inserem num conjunto de medidas para valorizar os servidores aqui citados.
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O abono incorporável das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde será no valor

de  R$190,00  mensais,  a  serem  recebidos  a  partir  do  primeiro  dia  do  mês

subsequente  à  publicação  da  lei  e  incorporado  ao  vencimento  básico  em  quatro

parcelas de R$47,50. Essa incorporação seguirá a seguinte escala: a primeira parcela

paga...  Infelizmente,  deputado  Lafayette  de  Andrada,  e  eu  sugiro  que  fosse  da

mesma forma que os servidores da educação. Então a primeira será paga apenas em

1°/10/2015; a segunda, já no ano que vem, em 1°/1/2016, sinal de que todos deverão

passar o réveillon já com o abono nas contas-correntes; a terceira, em 1°/4/2016; e,

por fim, a última, a quarta, em 1°/7/2016.

Após  sua  incorporação  integral,  o  abono  será  extinto,  deputado  Lafayette  de

Andrada, em 1°/7/2016.

O deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  –  Deputado Gustavo Corrêa,  é

importante  a  intervenção  para  que  fique  bem  clara  a  forma  como  está  sendo

concedido o aumento para os servidores. Na prática, o que estamos votando aqui – e

vamos  votar  favoravelmente  –  é  apenas  o  abono,  que  só  será  incorporado  nos

vencimentos  em  2017.  A prática  é  essa.  Nós  apresentaremos,  no  2º  turno,  uma

emenda no sentido de que esse abono seja incorporado desde já aos vencimentos.

Se o Estado tem recurso para pagar na forma de abono, por que não terá recursos

para pagar na forma de vencimento efetivo? Porque aí, sim, contará para 13º salário,

férias e aposentadoria.

Deputado Gustavo Corrêa, votaremos favoravelmente, mas já deixando bem claro

que o que estamos votando e aprovando aqui hoje é um simples abono. Não é nada

do acordo que foi prometido durante as eleições. Apresentaremos aqui, no 2º turno,

para não atrasarmos as votações, uma emenda e contamos com o apoio de todos os

deputados no intuito de que o abono seja incorporado desde já ao vencimento dos

servidores. Muito obrigado.

O deputado Gustavo Corrêa* – Muito bem, deputado Lafayette de Andrada. Tive a

preocupação de contar quantos parlamentares da base temos aqui. Reparamos que,

neste momento, há apenas 20 parlamentares, deputado Durval Ângelo. Espero que a

base governista venha a Plenário para realizarmos a votação logo. Concedo aparte a

V. Exa., pelo espírito democrático.



330
____________________________________________________________________________

O deputado Durval  Ângelo (aparte)*  – Meu amigo,  deputado Gustavo Corrêa, a

quem prezo muito.  Quando é para votar o bem dos servidores públicos,  não nos

dividimos entre oposição e situação, somos o Poder Legislativo.

O deputado Gustavo Corrêa* – V. Exa. sabe do meu carinho, admiração e respeito.

Temos aqui travado o diálogo da melhor forma possível.  Como disse inicialmente,

aquelas ações que sejam boas para o Estado de Minas Gerais sempre terão todo o

apoio dos deputados do Bloco Verdade e Coerência.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  já  me  aparteou  para  dizer  da  emenda  que

apresentará.  (–  Lê:)  “Após  a  sua  incorporação  integral,  o  abono  será  extinto”,

deputado Rogério Correia, “em 1º/7/2016”. Segundo o texto do projeto, os acréscimos

remuneratórios também se aplicam ao servidor inativo e ao afastado preliminarmente

à aposentadoria que fizerem jus à paridade. E o valor do abono é o mesmo para os

servidores  do  Hospital  Universitário  Clemente  de  Faria,  nas  unidades  a  ele

diretamente vinculadas, e ainda na Escola Técnica de Saúde do Centro de Educação

Profissional.

No  Ipsemg,  o  valor  do  abono  também  será  de  R$190,00  para  as  carreiras  de

auxiliar e técnico de seguridade social; de R$145,00 para a carreira de analista de

seguridade social; e de R$80,00 para a carreira de médico da área de seguridade

social. No caso do Ipsemg, a incorporação acontecerá em duas parcelas, sendo a

primeira em 1º/10/2015, com a incorporação de R$95,00 ao vencimento básico dos

servidores  das  carreiras  de  auxiliar  e  técnico  de  seguridade  social;  R$74,50  ao

vencimento  básico  dos  servidores  da  carreira  de  analista  de  seguridade  social;

R$40,00 ao vencimento  básico  dos servidores  da  carreira  de  médico da  área de

seguridade social. A segunda parcela do Ipsemg será paga 1º/2/2016.

A proposição ainda faz alguns  ajustes  nas carreiras por  meio de  alterações na

legislação vigente, abordando, entre outros assuntos, a comprovação de escolaridade

mínima ou a titulação requerida para promoções e a contagem de prazo para fins da

primeira promoção, no caso da carreira de pesquisador em ciência e tecnologia.

Como disse no início da minha fala, todas aquelas ações – estou sendo repetitivo –

que forem boas para o Estado de Minas Gerais, que venham ao encontro do desejo

dos  servidores das  mais  diversas  áreas  terão  sempre o apoio  dos deputados  da
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oposição. Mas me causa... – e alerto os senhores e as senhoras, a pior coisa que há

é você prometer algo que não terá condições de cumprir.

Para minha surpresa, algumas semanas atrás... (– Manifestação nas galerias.)

Prestem atenção, meus senhores e minhas senhoras, para amanhã não dizerem

que os deputados da oposição não alertaram cada um dos mineiros. Há cerca de 20

dias, o secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, secretário José Afonso

Bicalho, esteve nesta Casa e disse que, da forma com que a economia do Estado

caminhava – fruto, volto a dizer,  de ações equivocadas pela equipe econômica do

governo federal, fazendo com que cada vez a inflação volte e haja reajuste na conta

de energia e gasolina -, que o secretário de Fazenda trabalhava com a hipótese de

escalonamento do salário dos servidores.

E por que ele já trabalha com essa hipótese?

O que me causa maior preocupação, presidente Adalclever Lopes, é que tramita

nesta Casa...(– Manifestação nas galerias.) Presidente, peço-lhe que garanta o meu

tempo, por favor.

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  –  Quero  pedir  a  compreensão  dos

senhores, pois o deputado tem 30 minutos para falar. Se ele não conseguir, vamos ter

de interromper o tempo dele para que continue depois. Em seguida, daremos início

ao processo de votação, que interessa a todos nós.

O deputado Gustavo Corrêa* – Sr. Presidente, queria afirmar aqui, e gostaria da

compreensão  de  cada  um  dos  senhores  e  das  senhoras,  que  de  forma  alguma

gastarei os meus 30 minutos. Apenas queria alertar os senhores – e, como deputado

da  oposição  faço  questão  disso,  para  que  amanhã  não  sejamos  omissos  –  que

tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.371, também de autoria do governador do

Estado,  que pretende pegar  todo o fundo dos depósitos judicais de cada um dos

cidadãos que aqui se encontram para aplicar em pagamentos de dívidas e outras

ações por aí. E, na sua justificativa, quando encaminhou o projeto a esta Casa, o

governador afirma que, se este projeto não for aprovado, comprometerá o salário dos

servidores, a partir do mês de agosto.

O que eu quero dizer com isso é que o governador está prometendo aos senhores

e às senhoras algo que no dia de hoje ele não tem condições de dar. O Estado de
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Minas hoje não está aguentando pagar a atual folha remuneratória, e o governador

promete a vocês algo que ele não tem condições de cumprir. Então... (– Manifestação

nas galerias.)

O presidente – Com a palavra o deputado Gustavo Corrêa. Se o deputado achar

que é conveniente, interromperemos os trabalhos e, assim que o senhor achar que

está da forma adequada para se pronunciar, voltaremos.

O deputado Gustavo Corrêa*  –  Não serei  radical  a  esse ponto,  presidente,  até

porque tenho certeza  de que as pessoas aqui  têm uma boa educação e respeito

pelos parlamentares que aqui  se encontram. Então,  apenas gostaria  de concluir...

Então, o que eu queria alertar a cada um dos senhores e das senhoras, deputado

Luiz Humberto Carneiro, é que o governador do Estado tem prometido algo que não

tem condições de cumprir. Assim fez com os servidores da educação.

O governador estará aqui para fazer a sanção do projeto que contou também com o

apoio  dos  deputados  da  base  de  oposição.  Assim  o  governador  tem  feito  neste

Projeto de Lei nº 2.019/2015 e assim fará também no Projeto de Lei nº 1.864.

Volto a dizer que o projeto que o governador encaminhou a esta Casa, o de nº

2.371, deputado Bonifácio Mourão, o qual debatemos hoje longamente pela manhã,

procura, nada mais nada menos, cumprir esses compromissos do governador. Ele

promete  algo  que  não  pode  fazer,  promete  que  pagará um salário  que  não  tem

condições  de  pagar.  Já  que  não  tem  o  recurso  necessário  no  caixa  do  Estado,

trabalha com a hipótese, deputado João Leite, de aprovar um projeto nesta Casa.

Quer dizer, ele já está gastando o dinheiro de algo que não aprovou ainda. Vejam a

irresponsabilidade do atual governo.

E o cidadão mineiro – esse sim – não pode ser prejudicado.

Falo sempre, deputado João Leite, e não tenho vergonha nenhuma de subir a esta

tribuna. Assim tenho feito nos meus 12 últimos anos nesta Casa. Defendi e continuo

defendendo  os  governos  passados,  por  acreditar  que  foram  os  governos  mais

responsáveis que Minas Gerais já teve nos últimos tempos.

Deputado  João  Leite,  V.  Exa.,  que  já  disputou  inúmeros  clássicos  no  Mineirão,

Atlético e Cruzeiro, com certeza é acostumado com vaias ou qualquer outro tipo de

manifestação. Este parlamentar também, de forma tranquila.
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O que  causa  estranheza,  deputado  Dilzon  Melo,  a  este  parlamentar,  é  que  os

nobres deputados da oposição estamos aptos a votar o projeto, e somos recebidos

de forma calorosa por cada um dos senhores e das senhoras. Mas, presidente, até

porque não dormiria de consciência tranquila, eu não poderia deixar de alertar a cada

um dos senhores e das senhoras sobre essa irresponsabilidade que o atual governo

vem praticando. (– Manifestação nas galerias.) Prometeu e continua prometendo algo

que sabemos que, infelizmente... E, lembrem, tenho certeza que os que me vaiam

hoje serão os primeiros a dizer amanhã: “O deputado Gustavo Corrêa afirmou, na

tribuna da Assembleia, no dia 30 de junho, que o governador do Estado não terá

condição de cumprir  com o que está no  projeto de lei”.  Mas terá o nosso apoio,

deputado João Leite, porque assim os servidores da saúde entenderam. O próprio

governador, ao encaminhar o projeto a esta Casa, fala que a proposta é resultado da

negociação entre o governo e as entidades sindicais. Então quem é este parlamentar

para ir contra esse projeto? Mas, por dever de justiça, e sobretudo por ter feito, na

minha posse, o termo de compromisso de honrar aos mineiros, eu não poderia jamais

me furtar a essa colocação. Alerto aos senhores e às senhoras: o que o governo do

Estado hoje pretende dar a cada um de vocês é algo que,  infelizmente, não terá

condição de cumprir.  E  os senhores amanhã lamentarão e chorarão,  porque este

governo não cumpriu a palavra.

* – Sem revisão do orador.

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

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, obrigado. Cumprimento as senhoras

e  os  senhores  deputados,  os  trabalhadores  da  saúde  que  aqui  vieram,  os

trabalhadores do Ipsemg, que aqui também compareceram. Cumprimento todos pela

luta, pela mobilização e, obviamente, por perseguirem o objetivo dos senhores e das

senhoras enquanto trabalhadores. Essa luta dos trabalhadores é sempre infindável,

porque alcançam um determinado benefício em determinada época, e, com o passar

do  tempo,  a  luta  deve  ser  empreendida  novamente,  considerando  a  defasagem

salarial. Às vezes, aquilo que é dado de reajuste não contempla na totalidade aquilo

que os sindicatos negociavam no momento, mas o que era possível.

Portanto, a luta é sempre permanente, especialmente a daqueles que estão à frente
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dos  sindicatos,  que  são  as  pessoas  que  acabam  tendo  maior  desgaste.  Ser

sindicalista não é fácil, dirigir um sindicato não é fácil. As cobranças vêm de todos os

lados,  a  cobrança  vem  de  toda  a  base,  que  é  representada  pelo  sindicato;  do

conjunto dos servidores; vem também a imposição, muitas vezes, do governo de não

atender  o  que  o  sindicato  está  levando.  Com certeza,  é  uma luta  que  deve  ser

permanente. Então quero falar da minha alegria. Estaremos também presentes para a

votação. Votaremos favoráveis à proposta que aqui se encontra. Inclusive havíamos

apresentado  quatro  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  20.019,  que  propõe  essas

alterações em relação à política remuneratória dessas carreiras do Poder Executivo.

Quero deixar claro, deputado Durval Ângelo – aproveito a presença de V. Exa. e a

do deputado Rogério Correia  -,  que fizemos um acordo,  que teve  a  chancela  do

presidente da nossa Casa, deputado Adalclever Lopes, para não atrasar a votação

desse projeto – estávamos apresentando quatro emendas. Faço um apelo ao líder de

governo,  líder  Durval  Ângelo,  considerando  que  algumas  gratificações  estendidas

desde 2012 aos servidores do Ipsemg não foram estendidas aos servidores do IPSM.

O número desses servidores é muito pequeno para que o governo os deixe de fora, já

que ele está tratando do reajuste de um número de servidores bem maior que esses

servidores do IPSM. Fiz um apelo ao deputado Rogério Correia e o faço de público a

V. Exa. O número de servidores do IPSM é de, no máximo 200, um número que, para

o governo, é muito pequeno, ínfimo em relação ao conjunto dos servidores que estão

sendo atendidos com esse projeto de lei que trata da política remuneratória. Portanto,

pedimos que essa gratificação seja igual  para os servidores do IPSM, que têm o

mesmo tipo de trabalho. É apenas um instituto que serve a um tipo de servidores – os

servidores da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, que têm no seu conjunto de

dependentes e servidores ativos e inativos cerca de 220 mil. Portanto, são 220 mil

segurados para apenas 200 servidores, número muito pequeno, muito enxuto para

deixá-los do lado de fora. Eles estão do lado de fora desde 2012. Quero primeiro

fazer esse apelo a V. Exa.

O deputado Durval Ângelo* – De quando em 2012?

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Da  primeira  incorporação,  da  primeira

gratificação do IPSM.
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O deputado Durval Ângelo* – Então do governo anterior ainda?

O deputado Sargento Rodrigues – Do governo anterior. Em relação à incorporação

de  abonos,  os  abonos  dos  servidores  do  Ipsemg,  estamos  solicitando,  deputado

Rogério Correia, que, da mesma forma, ao igualar  o tratamento, seja incorporado

esse abono também aos servidores do IPSM. É fundamental que a gente tenha essa

clareza, que esse assunto seja tratado. Se este deputado mantivesse essas emendas

apresentadas  agora,  nesta  fase  de  votação,  com  certeza,  no  encerramento  da

discussão,  o  projeto,  regimentalmente,  receberia  as  emendas  e  retornaria  à

Comissão de Administração Pública para emitir  parecer sobre as emendas, o que

atrasaria, hoje, a votação do Projeto n º 20.019. Então é bom que todos os que estão

nos acompanhando saibam disso.

Para que pudéssemos retirar essas emendas, solicitei ao deputado Rogério Correia

que encaminhássemos um acordo. Qual é o acordo? Estou vendo que há servidores

que estão ficando do lado de fora. Fui procurado por eles e, inclusive, pelo conjunto

da direção do Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPSM. Disseram:

“Deputado, estamos ficando do lado de fora”. São 200 servidores. É muito pouco.

O deputado Rogério  Correia fez-me um pedido:  “Deputado Sargento Rodrigues,

retire as emendas nesse momento, deixe-nos votar essa matéria e, no 2º turno, na

hora da votação, apresente as emendas que terão garantia de serem votadas no 2º

turno”.  O deputado não garantiu que as emendas seriam aprovadas. Falo isso de

público,  porque o  acordo  não é  esse.  Entre  as  votações  em 1º  e  em 2º  turnos,

deputado Rogério Correia, faço um apelo a V. Exa. e ao deputado Durval Ângelo:

façam contato com o governo, especialmente com a Seplag, para que essas pessoas

possam ser contempladas. Não é apenas um pedido dos servidores do IPSM, mas

dos servidores do IPSM e da própria Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que

também deseja ver seus servidores contemplados.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Serei  rápido,  deputado  Sargento

Rodrigues. Queria apenas confirmar o acordo que foi feito não apenas comigo, mas

com os líderes do bloco do governo e do bloco independente, no sentido de que a

emenda, em vez de ser apresentada no 1º turno, seja apresentada no 2º turno. Para

ser apresentada lá, ela precisará do aval da maioria dos líderes. Então, assinaremos

para que possa ser votada em 2º turno.
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Em relação à inclusão dos servidores do IPSM no projeto de lei, faremos contato

com o governo para vermos se é possível fazer isso com esse projeto, porque ainda

temos que ver também outra situação que nos foi apresentada pelo Sind-Saúde, que

é a situação dos servidores da Unimontes, em torno de 300 servidores que não são

do sistema de saúde e querem entrar no projeto. Nesses dois casos, faremos gestão

junto à Secretaria de Planejamento, para vermos se é possível atender ao que nos é

solicitado. Entretanto, em relação à votação da emenda, V. Exa. pode ficar tranquilo,

pois  ela  irá  a  votação.  Evidentemente,  o  resultado  dependerá  dos  contatos  que

fizermos com o governo.

Aproveito o aparte concedido por V. Exa. para tranquilizar os servidores públicos e

dizer-lhes  que  receberão  o  abono  e  que  não  há  nenhuma  política  de

irresponsabilidade do governo. Ao fazer o acordo com os trabalhadores da educação,

da saúde  e  da  segurança pública,  o  governo está dando os  passos seguros  em

direção àquilo que pode fazer. Gostaríamos até de fazer mais, mas queria lembrar ao

líder da oposição que se pronunciou aqui que a proposta original apresentada pelo

governo passado, ainda no mês de dezembro, foi de 4,5% para todos os servidores, o

que  significaria  em  torno  hoje  de  R$45,00,  R$50,00,  R$60,00.  Então,  não  é,

evidentemente, tudo que gostaríamos de oferecer, mas é bem mais do que a política

oferecida anteriormente, principalmente com a negociação aberta com os servidores.

Agradeço ao deputado Sargento Rodrigues e espero que possamos votar o projeto

dos servidores que estão aqui. Muito obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues – Agradeço a intervenção do deputado Rogério

Correia.  Para  ficar  consignado,  presidente,  os  termos  do  acordo  que  V.  Exa.

chancelou...  Como  nosso  presidente,  última  instância  do  nosso  poder,  se  um

entendimento é levado a V. Exa., V. Exa. pode chancelá-lo ou não. Como já tivemos a

chancela por parte de V. Exa., ficamos tranquilos.

Rapidamente, até para que fiquem claros os termos do acordo e para que, amanhã,

não  haja  qualquer  tipo  de  controvérsia  ou  fala  diferente  daquela  que está  sendo

tratada de forma pública, mesmo porque esta reunião está sendo transmitida ao vivo

pela TV Assembleia, lerei o que a primeira emenda propõe.

Emenda ao Projeto de Lei nº 2019. Vou ler apenas o primeiro artigo, para a leitura
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não  ficar  longa,  porque  aqui  há  mais  de  um artigo.  (–  Lê:)  “Acrescente-se  onde

convier: Art. – Fica criada a Gratificação de Serviços de Seguridade Social – GSSS -,

devida aos ocupantes de cargos das carreiras de analista de gestão de Seguridade

Social, assistente técnico de Seguridade Social e auxiliar geral de Seguridade Social,

a que se referem, respectivamente, os incisos IV, V e VI do art. 1° da Lei n° 15.465,

de  13/1/2005,  lotados  no  Quadro  de  Pessoal  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM. § 1° – A GSSS será atribuída

mensalmente ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de

que trata o caput, em efetivo exercício no IPSM, ainda que esteja ocupando cargo de

provimento em comissão ou função gratificada. § 2° – Os valores da GSSS são os

constantes no Anexo I desta Lei. § 3° – O pagamento da GSSS será suspenso caso o

servidor passe a ter exercício em órgão ou entidade diversa do IPSM, bem como nas

situações  de  afastamento  voluntário  incentivado  –  AVI  –;  licença  para  tratar  de

interesses particulares – LIP – e afastamento decorrente de exercício de mandato

eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvadas as opções a que se referem os

incisos II e III do art. 38 da Constituição da República. § 4° – O valor da GSSS não se

incorpora  à  remuneração  do  servidor  nem  aos  proventos  de  aposentadoria  ou  à

pensão e não constitui base de cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo os

decorrentes de adicionais por tempo de serviço adquiridos anteriormente à Emenda à

Constituição da República n° 19, de 4/6/1998, de gratificação natalina e de adicional

de férias, considerados os respectivos meses de referência”.

A segunda emenda, que é bem breve, diz o seguinte: “Acrescenta-se onde convier.

Altere-se a redação do  caput do art.  5º.  Art.  5° – 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. 1° da Lei n° 15.465, de 13/1/2005, e aos servidores

ocupantes de cargos de provimento efetivo e aos detentores de função pública das

carreiras do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais  –  IPSM –,  pertencentes ao  Grupo de Atividades  de  Seguridade Social  do

Poder  Executivo,  a  que  se  refere  o  art.  1°  da  Lei  n°  15.465,  de  13/1/2005,  a
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percepção de abono incorporável,  a  partir  do primeiro dia do mês subsequente à

publicação desta lei, com os seguintes valores mensais”.

A terceira emenda também é mais curta. “Altere-se a redação do caput do art. 7º.

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 e do IPSM, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.465, de

13/1/2005”.

A última emenda também prevê incorporação. “Altere-se a redação do caput do art.

6º. Art. 6º – O abono de que trata o art. 5º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 3º da Lei nº 15.465, de

2005,  e  o  inciso  I  do  art.  3º  da  Lei  nº  15.465,  de  2005,  em  duas  parcelas,  nos

seguintes valores e datas”,  conforme consta no restante dos demais parágrafos e

incisos do art. 6º.

Sr. Presidente, V. Exa. chancelou esse acordo com os demais líderes. Portanto, em

cumprimento  do  acordo  e  em  respeito  aos  servidores  que  aqui  se  encontram

aguardando essa votação, peço à assessoria da Mesa que proceda à retirada das

emendas que serão apresentadas em 2º turno, a pedido do deputado Rogério Correia

e do líder do governo, deputado Durval Ângelo, para que elas possam ser apreciadas

num segundo momento. É óbvio que nosso interesse é de que o projeto seja votado e

que vocês o acompanhem, porque hoje toda e qualquer votação é nominal.

Tive a oportunidade de apresentar  uma proposta de emenda à Constituição em

quatro legislaturas. A primeira proposta foi apresentada em 2001 e se encerrou em

2002. Nós a reapresentamos em 2003, ela se encerrou em 2006, e a reapresentamos

em 2007. Ela se encerrou em 2010, reapresentamos em 2011, e ela foi transformada

na Emenda Constitucional nº 1.

Essa emenda aboliu  toda e qualquer  votação secreta  no âmbito da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais. Portanto, levamos 12 anos para aprovar essa proposta

de  emenda  constitucional.  Em  17  anos  de  mandato,  julgo  ser  essa  a  lei  mais

importante que aprovei neste Parlamento, porque trouxe transparência. Cada servidor
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público que aqui se encontra, cada telespectador que acompanha a TV Assembleia,

ao vivo ou não, pode entrar no  site da Assembleia para saber quantos deputados

estavam  presentes  em  Plenário,  quantos  votaram  a  favor,  contra  ou  em  branco,

quantos se abstiveram da votação. Ou seja, é fácil acompanhar quem faz discurso e

quem vota na prática a favor do servidor público ou do interesse de Minas Gerais.

Essa emenda à Constituição trouxe muita transparência e permitiu  que o cidadão

pudesse acompanhar  o  voto de  cada parlamentar,  tomando conhecimento  se  ele

votou ou não, até para saber se as bandeiras que ele levantava durante a campanha

pedindo voto estão coerentes agora. Julgo isso importante, porque, ao término da

votação, o servidor comemora e vai embora pensando: “Quem votou contra ou a

favor  da  proposta?”  Seria  bom  tomar  conhecimento  disso.  Então,  posteriormente,

vocês poderão entrar no site da Assembleia e ficar sabendo da votação.

O  deputado  Rogério  Correia  está  impaciente.  Vamos  votar  favoravelmente  à

proposta, deputado. Pode ficar tranquilo.

Eu não poderia deixar de trazer o acordo. Senão, os servidores do IPSM poderiam

dizer: “Deputado, por que o senhor retirou as emendas? O senhor fala que defende

os servidores e retira as emendas?”. Então, eu precisava vir a público explicar por

que retirei as emendas e como elas serão apresentadas no acordo de líderes. Se elas

forem aprovadas no segundo turno, o problema estará solucionado. Se não forem

aprovadas, continuaremos na luta. É óbvio que estamos dando um prazo para que os

líderes da base de governo façam a interlocução com a Seplag, para que ela avalie.

Será que compensa deixar 200 trabalhadores do IPSM do lado de fora e permitir que

milhares  e  milhares  de  outros  sejam  contemplados?  Seria  uma  grande  injustiça.

Esperamos que a base de governo não a permita.

Cumprimento o líder do Bloco Verdade e Coerência, deputado Gustavo Corrêa, que

esteve  nesta  tribuna  e  muitas  vezes  foi  mal  compreendido.  O  deputado  Rogério

Correia,  na  semana  passada,  ocupou  a  tribuna  para  dizer  que  o  governo  não

permitirá atraso, que pagará em dia, que aquilo era terrorismo da oposição. O áudio

de V. Exa., que é muito curtinho, tem 1min30seg, está aqui comigo. Não o exibirei

neste  momento.  Por  outro  lado,  deputado  Rogério  Correia,  o  Gustavo  Valadares

apresentou essa denúncia – e depois V. Exa. ocupou a tribuna rebatê-lo –, e ficamos
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preocupados. Chegou uma mensagem do governador Fernando Pimentel, assinada

em conjunto com o desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes, presidente

do Tribunal de Justiça. Não a lerei na íntegra, e sim um único parágrafo. (– Lê:) “O

projeto  de  lei  em  questão,  o  PL nº  2.371,  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.”

Presidente Adalclever Lopes, gostaria de ter a atenção de V. Exa., porque neste

parágrafo  V.  Exa.  precisa  ter  um  zelo  maior  ao  encaminhar  esta  mensagem.  (–

Continua leitura:) “Caso as medidas ora propostas não sejam aprovadas, corre-se o

risco de, a partir de agosto de 2015, haver contingenciamento sobre o pagamento das

remunerações  dos  servidores  públicos  estaduais,  proventos  dos  inativos  e  dos

repasses para os demais poderes.”

Data maxima venia,  V.  Exa.,  como presidente do poder,  pode entender de uma

outra  forma,  mas  eu  entendi  como  uma  certa  ameaça.  Olhem,  dois  poderes,  o

Judiciário e o Executivo mandam uma mensagem dizendo, inclusive, de repasse para

os demais poderes. Só há um.

O deputado Sargento Rodrigues – Deputado Durval Ângelo, vou conceder aparte a

V. Exa. Deixe-me somente concluir o raciocínio.

Só há um poder.  Se o Executivo e o Judiciário  enviam uma mensagem para o

Legislativo, não há demais poderes, pois o que há depois são órgãos, que são dois:

um auxiliar da Casa, que é o Tribunal de Contas do Estado; e o outro, o Ministério

Público Estadual.  Portanto,  poder é só a Assembleia,  presidente.  Então,  isso nos

preocupa. Qual fundamento legal será utilizado para esse contingenciamento?

Então, ficamos preocupados, pois é uma mensagem oficial. Não dá para dizer que

não é, pois está assinada pelo governador e pelo presidente do Tribunal de Justiça,

deputado Bonifácio Mourão. Vi o encaminhamento de V. Exa. ontem na CCJ, muito

lúcido,  muito  equilibrado,  dizendo  dessa  preocupação.  Só  estou  abordando  a

mensagem. Não vou nem adentrar o teor da matéria neste momento.

O  deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  –  Olhe  bem,  você  está  criando  um

pseudoconfronto de poderes. O presidente do Tribunal de Justiça tem o maior apreço

por este Poder Legislativo, assim como o tem o governador do Estado. O presidente
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não se sente, de forma nenhuma, agredido por uma observação dessa. O que estão

dizendo aí  é o seguinte:  “Recebemos um governo,  depois  de 12 anos de PSDB,

arruinado, estragado. Uma herança terrível. Então, temos de salvar este estado”. É

isso  que  os  dois  presidentes  de  poderes  estão  dizendo.  (–  Manifestação  nas

galerias.)

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, queria que V. Exa. preservasse o

nosso tempo.

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – O deputado Sargento Rodrigues está

com a palavra.  O seu tempo,  deputado,  está  sendo descontado.  Continua com a

palavra.

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, quero dizer que o líder de governo,

ao utilizar a expressão “você está criando um pseudoconfronto”, está completamente

enganado. O “você está criando” não está criando nada. Afinal de contas, as palavras

vão ao ar, mas o que está escrito, não.

Temos aqui, de fato, uma mensagem que precisa ser esclarecida. Sou da tese de

que o governo tem de ter  responsabilidade. Ao propor reajuste, ele tem de ter  as

reservas, pois o servidor vai esperar o pagamento. Isso é fato. Torço muito para que

tenha o dinheiro para pagar, pois o servidor não é obrigado a trabalhar de graça.

Servidor tem de trabalhar e receber.

Todos nós aqui,  inclusive o Bloco Verdade e Coerência, já manifestamos o voto

favorável. Não há problema nenhum. Todos vamos votar favoravelmente.

Lembro as palavras do deputado Dilzon Melo: “Se base de governo quer que votem

projeto,  base de governo tem de se comportar  como base de governo”.  Base de

governo  deve  ter  um pouco mais  de  atenção para  que eles  mesmos,  presidente

Adalclever Lopes, não inviabilizem a votação. Estamos na tribuna, e não tirei isso da

cartola. Isso está escrito. É algo que foi mandado ao Poder Legislativo. Obviamente,

cometeram  uma  excrescência,  deputado  Dilzon  Melo,  pois  não  existe  amparo

regimental e nem constitucional para envio de projeto por dois presidentes de poder.

Já começa errado, deputado Bonifácio Mourão. Isso não existe. Se V. Exa., que é

constitucionalista, pegar o Regimento Interno e a Constituição da República, verá que

não existe projeto enviado por dois presidentes. É um mostrengo de duas cabeças

que o presidente desta Casa tem de refutar imediatamente. Tudo começa por aí.
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É obvio que o teor da mensagem, por mais forçosa que seja a aprovação da CCJ,

está eivado de inúmeras irregularidades, a começar pelo confisco do dinheiro dos

particulares. Se os processos já eram demorados entre as partes, entre particulares,

imagine agora, deputado Bonifácio Mourão, o quanto isso será demorado. O próprio

Judiciário, assinando embaixo, não haverá motivação para uma justiça célere, rápida

para responder.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Deputado Sargento Rodrigues, estava

sentado, prestando atenção às palavras de V. Exa.,  quando fui  surpreendido pelo

aparte do deputado Durval Ângelo. O deputado Durval Ângelo, líder do governo, foi

muito  infeliz  em  seu  aparte,  quando  provocou  toda  a  oposição.  Não  iríamos

encaminhar  mais,  mas,  assim  que  ele  terminou  seu  aparte,  dois  deputados  da

oposição  –  deputados  João  Leite  e  João  Vítor  Xavier,  como  outros  –  já  se

inscreveram para encaminhar. Então, deputado Durval Ângelo, não estou aqui para

ensinar-lhe nada. e V. Exa. não precisa disso, mas se deseja votar rapidamente para

atender a essa plateia que está gritando e foi  trazida a propósito,  se deseja, não

provoque a oposição. Quando V. Exa. falou: “A base não discute, a base vota”, V.

Exa. sabe disso...  Quando V.  Exa. falou com o deputado Sargento Rodrigues, ele

apenas...

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente Hely Tarqüínio,  peço que V.  Exa.

desconte o tempo. O deputado Bonifácio Mourão está em aparte e foi interrompido.

Portanto, quero que interrompa o tempo...

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Gostaria, gente, para o bom andamento

dos trabalhos... Ainda temos muitos expedientes nesta tarde, na Assembleia e fora.

Gostaríamos de pedir um pouco de silêncio, o contraditório permite as opiniões, as

posições divergentes,  vamos ouvir  tranquilamente  com nossa análise,  com nosso

julgamento. Vamos deixá-los falar. Agora mesmo vamos votar. Peço prudência a cada

um.

Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão, em aparte.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Continuando meu aparte... Presidente,

vou falar  quando houver condições. Enquanto não houver condições não falo, fico

aqui  parado,  não  tenho  pressa.  Não  tem  problema.  Quem  está  precisando  da
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votação,  é  que precisa prestar  atenção no que estamos  falando.  Se não querem

prestar atenção, vamos aguardar com paciência.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Tenham paciência e prudência, daqui a

pouco serão aprovados os projetos. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Mas eu só falo com a garantia de V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  fora  isso não é  possível  contar  nosso tempo.  Não

temos  condições  de  nos  manifestar  e  temos  o  direito  assegurado  no  Regimento

Interno. Cabe a V. Exa. nos assegurar esse direito.

Estou aparteando o deputado Sargento Rodrigues para dizer que ele fez referência

ao projeto assinado em conjunto com os dois Poderes, e isso é inédito. Nunca houve

isso  em Minas  Gerais.  A Constituição Mineira,  nos  seus arts.  65 e  66,  deputado

Sargento  Rodrigues,  fala  quais  são  os  Poderes  que  têm  condições  de  remeter

projetos  para  esta  Casa,  que  são,  respectivamente,  o  Tribunal  de  Contas,  nos

projetos de sua competência; a Mesa da Assembleia Legislativa, a mesma coisa; o

Tribunal de Justiça e o Poder Executivo. Hora nenhuma a Constituição Mineira prevê

a  remessa  de  Poderes  em  conjunto,  Poder  Executivo  e  Poder  Judiciário,  como

autores do mesmo projeto. Não há essa previsão nem na Constituição Mineira nem

na Constituição Federal.

Então,  quando  o  deputado  Sargento  Rodrigues  falou,  ele  o  fez  baseado  na

Constituição Federal. Ele não fez, deputado Durval Ângelo, nenhuma provocação e

não jogou nenhum Poder contra o outro. Não era necessária a reação de V. Exa. para

dizer  que  os  governos  Aécio  Neves,  Antonio  Anastasia  e  Alberto  Pinto  Coelho

deixaram a herança maldita, até porque... Não adianta, nada vai calar nossa voz, até

porque, Sr. Presidente...

O presidente – Mais uma vez, peço silêncio. Está terminando o tempo dele. Com a

palavra, o deputado Bonifácio Mourão, mais uma vez, com sua paciência.

O deputado Bonifácio  Mourão (em aparte)*  –  O deputado Rogério Correia está

cochichando no meu ouvido para eu dizer que não quero votar.  Não é bem isso,

deputado Rogério Correia.  É um direito  que tenho de falar  e ser respeitado.  É o

exercício regular de um direito. V. Exa. não é dono da Casa. V. Exa. se supõe dono

da Casa, mas não é. V. Exa. tem os mesmos direitos que temos. Não adianta, não

venha V. Exa. querer...
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Suspensão da Reunião

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – A presidência vai suspender a reunião por

1 minuto para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias

constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Com a palavra, para continuar a discutir o projeto, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  –  Presidente,  estou  encerrando.  Já  o  alertei,

como presidente do Poder, que V. Exa. tem o papel de magistrado, de equilíbrio, de

conter a base e a oposição no sentido de fazer a convergência fluir e os trabalhos da

Casa andarem tranquilamente.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Só para concluir, presidente...

O presidente – O deputado Bonifácio Mourão tem o tempo necessário para concluir

seu aparte.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Muito obrigado, presidente. Isso é que

é presidente. E com o deputado Hely Tarqüínio, na mesma linha, procurando garantir

a nossa palavra.

Mas,  presidente,  em  resposta  ao  deputado  Durval  Ângelo,  que  disse  que  os

governos de Aécio Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho deixaram uma herança

maldita para o atual governo, quero dizer que o Banco Central, deputado Sargento

Rodrigues, fala o contrário. O Banco Central fala que esses três governos deixaram

um superávit primário de R$3.100.000.000,00. É o maior superávit primário do Brasil.

O 2º maior foi o do Rio Grande do Sul, com R$900.000.000,00. Todo mundo sabe o

que é o superávit  primário:  receita  maior  do que despesa.  Então esses governos

deixam R$3.100.000.000,00 de receita superior à despesa. Essa foi a herança dos

governos passados para o governo Pimentel.  Foi o Banco Central que disse isso.

Como se pode dizer que essa é uma herança ruim?

Não vou enumerar neste momento, porque o tempo e o ambiente não me permitem,

as obras –  aliás,  não daria para enumerar  nem 1/10 delas  – deixadas por  Aécio

Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho.

Agradeço a concessão do aparte, deputado Sargento Rodrigues.
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Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos  entre  as  lideranças sobre a apreciação das matérias  contantes  na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para continuar

a discutir o projeto, o deputado Sargento Rodrigues.

O  presidente  –  Com  a  palavra,  para  concluir,  o  deputado  Sargento  Rodrigues.

Queria apenas comunicar a V. Exa. que o tempo de V. Exa. se esgotou, mas vou

conceder um minuto para sua conclusão.

O deputado Sargento Rodrigues – Agradeço muito. Em primeiro lugar, presidente,

quero dizer do meu orgulho em ter V. Exa. na presidência dos trabalhos. V. Exa. tem

demonstrado que é presidente de poder, e isso nos envaidece muito. Nesta Casa V.

Exa. tem posturas firmes, que não tendem nem para um lado nem para o outro. Em

que pese V. Exa. ser do PMDB, V. Exa. tem colocado as coisas em seus devidos

lugares.

Agora eu deixo aqui esta fala para os demais colegas, deputados que se encontram

aqui e deputados da base de governo, deputado Inácio. Vejo aqui um comportamento

muito equilibrado dos deputados do PMDB, do PV, de todos os outros partidos. Agora,

se aqueles que são líderes de governo querem realmente votar as matérias que são

de interesse do governo, creio que devem ter um tratamento mais equilibrado, mais

respeitoso com aqueles que estão na tribuna. Senão, não há deputado do PMDB, do

PV  e  de  qualquer  outro  partido  que  consiga  costurar  acordo  desse  jeito.  Se  os

próprios líderes melam os acordos, partindo para o ataque, fica difícil.

Parabéns ao presidente desta Casa. Eu me sinto aqui, de certa forma, contemplado

na sua fala, deputado Dilzon Melo. O deputado da base vota, depois vem aqui  e

declara voto. Fala dos louros, fala dos ganhos. É isso que os deputados têm de fazer.

Mas não aprenderam ainda, vai demorar um pouquinho para aprender.

O deputado Dilzon Melo – Eu queria dizer exatamente isso,  deputado Sargento

Rodrigues. Nas poucas vezes em que usei da tribuna, dei um conselho àqueles que

são hoje governo, dizendo que, se eles querem ajudar o funcionário público, devem
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votar, mas, como eles não aprenderam, creio que temos de usar a tribuna e falar até

que  eles  aprendam  a  calar  e  votar  aquilo  que  é  de  interesse  dos  funcionários

públicos.

* – Sem revisão do orador.

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

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, antes de discutir, eu queria fazer uma

questão de ordem. Na verdade, um apelo aos deputados.

Não há motivo para acirrar agora os ânimos aqui por questões partidárias – digo

isso de coração – no prejuízo de duas categorias se já há o consenso sobre o mérito,

tanto  da  situação  quanto  da  oposição,  pois  votamos  consensualmente  –  estou

deixando claro – nas comissões de Legislação e Justiça, de Administração Pública e

de Fiscalização Financeira.  E votamos lá sem obstrução da oposição para que o

projeto andasse rápido. Então, por causa de um entrevero ou de diferenças aqui –

que já estão acirradas por questões partidárias -, não há por que acirrar isso agora.

Eu faço um apelo aos companheiros da oposição e da situação. Aqui, as pessoas são

adultas, a eleição já acabou, não há como essa questão ser disputada agora. Então o

apelo que faço, de coração, a todos os deputados e deputadas, é que pudéssemos

votar isso agora e abrir mão do processo de discussão. Eu abro mão em torno desse

acordo.  Peço ao deputado João Leite,  ao  deputado  Bonifácio  Mourão –  se  eu  o

ofendi,  deputado, desculpe-me, não houve nenhuma intenção de fazer isso. Se V.

Exa. se sentiu ofendido, não foi minha intenção. E jamais seria. Principalmente com

V. Exa., a quem respeito muito.

Então eu peço para que pudéssemos entrar no procedimento de votação imediato.

É uma questão de ordem.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João  Leite*  –  Sr.  Presidente,  deputadas,  deputados,  servidores  da

saúde, servidores da defesa social aqui presentes aguardando a votação, eu queria

lamentar esta situação que estamos vivendo neste momento. A orientação dos líderes

da oposição, do deputado Gustavo Corrêa, dos deputados mais experientes, como

Dilzon Melo, Luiz Humberto Carneiro, era de votarmos, todos nós, favoravelmente.
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Todos nós estamos favoráveis  à votação dos servidores da saúde e da defesa

social.  O  deputado  Rogério  Correia  pôs  a  posição  tomada  pelos  deputados  de

oposição durante a discussão nas comissões. Estávamos prontos aqui para votar.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  –  Serei  breve.  Já  disse  que

votaremos favoravelmente. Estamos com vocês. Peço-lhes que nos escutem por 2

minutos apenas. Fiquem tranquilos que votaremos favoravelmente.

O governo não está tratando a saúde com a necessária seriedade que deveria.

Direi o motivo. Não é questão partidária de PSDB nem de PMDB. Logo após esse

projeto  que  está  na  pauta  vem  um  projeto  ao  qual,  aliás,  também  votaremos

favoravelmente,  relativo  à  Seds,  servidores  administrativos  da  segurança  pública.

Vejam a diferença. O projeto da saúde que estamos votando aqui está dando um

abono de R$190,00, que será incorporado em 2017. Está aqui o projeto da Seds.

Votaremos  favoravelmente.  Vejam  o  projeto  da  Seds,  ou  seja,  dos  servidores

administrativos dessa secretaria: “Ficam reajustados em 47,5% os valores constantes

na tabela do vencimento básico”. Por que esse governo não trata a saúde com esse

mesmo respeito? Por que esse governo não trata servidores da saúde com a mesma

dignidade? Já falei aqui,  assim como os deputados João Leite,  Gustavo Corrêa e

Sargento Rodrigues, que votaremos a favor, mas considero revoltante essa postura

do governo do Estado com os servidores da saúde: um abono de R$190,00 para ser

incorporado  daqui  a  dois  anos  e  meio.  Votarei  favorável.  Contem  comigo.  Serei

solidário, mas considero uma injustiça o que o governo de Minas está fazendo com os

senhores. Muito obrigado.

O deputado João  Leite*  –  Essa é  a  disposição  de todos  nós,  deputados.  Não

esperávamos, servidores da saúde e da defesa social, que seríamos atacados aqui

no Plenário da Assembleia. Construímos um acordo e votaremos favoravelmente. No

entanto,  quando  chegamos  ao  Plenário,  somos  atacados  pela  base  do  governo.

Imaginem isso. Pois não, deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Deputado João Leite, é só para

informar-lhe que, atendendo os servidores, já retirei as emendas do projeto para não

haver transtorno.

O deputado João Leite* – Isso mostra a todos os servidores a nossa disposição.

Estamos prontos para votar.
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O deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  (em aparte)*  –  Deputado João  Leite,  quero

mostrar  o  nosso respeito.  Peço a  V.  Exa.  que encerre  o  pronunciamento  porque

votaremos aqui agora.

O deputado João Leite* – Pois não!

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – Deputado João Leite, a bancada

do PT se retirou do Plenário. Não temos nem número para votar. Quem está aqui são

só os do PSDB. Onde está a bancada do PT?

O deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  –  Sr.  Presidente,  deputado  João  Leite,

gostaria que ficasse registrada minha insatisfação ao tratamento dado ao deputado

Bonifácio Mourão. Ele estava fazendo uso da palavra e foi ameaçado. Acho que, no

momento em que um deputado está falando, temos de ter o respeito de todos os

colegas.  Portanto  deixo  registrada  minha  insatisfação  com  o  tratamento  dado  ao

deputado Bonifácio Mourão, quando fazia uso da palavra, sendo que ele – por que

não dizer? – é um dos deputados mais preparados desta Casa. O deputado Bonifácio

Mourão merece o meu reconhecimento, e acho que esta Casa e Minas Gerais devem

muito a ele. Então que fique registrado isso.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Deputado João Leite, serei breve.

O deputado Durval Ângelo, líder do governo nesta Casa, tem cumprido o seu papel,

mas foi infeliz em sua colocação. Ele falou aqui, em nome do presidente do Tribunal

de Justiça, como se tivesse um posicionamento de críticas à gestão passada, a nossa

gestão do PSDB à frente do governo ao longo dos últimos 12 anos.

Darei uma sugestão aqui, deputado João Leite. O nosso bloco vai fazer um convite

ao presidente do Tribunal de Justiça para que ele venha a esta Casa colocar seu

posicionamento referente aos 12 anos de gestão do PSDB à frente do governo ou

que, então, envie, por intermédio do líder do governo, o seu posicionamento real a

respeito,  se há crítica ou não. Enquanto não chegar um posicionamento oficial  do

presidente do Tribunal de Justiça a respeito do mandato dos 12 anos de gestão do

PSDB à frente do governo, não vamos deixar esse projeto que surrupia dinheiro de

cidadão,  de  particulares,  andar  dentro  da  Casa.  Vamos  aguardá-lo  para  que  ele

venha pessoalmente se retratar, ou então pode até fazê-lo por intermédio do líder do

governo, mas que venha com a assinatura dele, assim como veio esse projeto de lei,

que traz um confisco do dinheiro de particulares.
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Como já  disse,  o  deputado  Durval  Ângelo  foi  infeliz  em sua colocação.  Vamos

aguardar  o  posicionamento  oficial  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça.  Minha

sugestão é  essa,  deputado João Leite.  Nada faremos enquanto  não tivermos um

posicionamento formal do presidente do Tribunal de Justiça a respeito do que ele

pensa dos 12 anos de gestão do PSDB à frente do governo do Estado de Minas

Gerais.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – Deputado João Leite, V. Exa., que

está na tribuna,  está mais alto  que todos nós.  Então,  por favor,  verifique quantos

deputados somos no Plenário agora.

O deputado João Leite* – São 23 deputados.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – São 23 deputados, sendo que é

necessário que 39 deputados estejam presentes para votar a matéria, mas a bancada

do PT foi embora.

Concordo.  Só estou dizendo o seguinte:  a hora em que o presidente colocar  a

matéria em votação, não teremos 39 deputados presentes, portanto a votação vai

cair.

Não temos os deputados presentes. É preciso convocar os deputados do PT, que

saíram do Plenário, a fim de dar quórum e podermos votar.

O  deputado  João  Leite*  –  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Quero  ouvir  o  deputado

Bonifácio  Mourão  e  espero  que  agora  sem  ameaças.  Fique  tranquilo,  deputado

Bonifácio  Mourão.  V.  Exa.  não  será  ameaçado  agora.  Vamos  ouvi-lo,  com  muito

prazer e rendendo todas as homenagens a V. Exa.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Deputado João Leite,  quero iniciar

minhas  palavras  agradecendo  ao  deputado  Rogério  Correia  o  ato  altaneiro  de

dignidade  de  nos  pedir  desculpas  da  tribuna  desta  Casa.  Então  está  tudo  bem,

deputado Rogério Correia. Vamos continuar numa boa nosso debate de alto nível.

Presidente e deputado João Leite, a esta altura já teríamos votado, sem dúvida. A

plateia  foi  provocada  pela  base  do  governo,  quando  a  base  do  governo  reagiu,

intempestiva e açodadamente, ao pronunciamento do deputado Sargento Rodrigues,

que simplesmente, baseado na Constituição Federal, mostrou que há um projeto do

governador – Projeto de Lei nº 2.173 – inconstitucional, porque tem autoria de dois
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Poderes,  e  isso  não é  previsto  na  Constituição.  Ao  mostrar  isso,  ele  não estava

jogando  um  Poder  contra  o  outro.  Não  havia  necessidade  daquela  reação

intempestiva. Temos que votar com a razão e, com a razão, não poderíamos partir

ainda mais a base do governo, que trouxe essa plateia aqui para ver o seu projeto

votado. E já caminhava tudo serenamente. O pessoal da plateia que está prestando

atenção em nós sabe que estamos falando com razão. Para votarmos, temos que

conduzir  o  processo serenamente,  e  não  a  base  do  governo  ficar  provocando  a

oposição, falando do governo anterior. Que fale outra hora e deixe votar primeiro.

Provocou antes da hora, e a reação é natural. O deputado João Leite não estaria

nesta  tribuna  se  não  fosse  provocado.  Ele  me  disse:  “Mourão,  vamos  votar,

precisamos atender esse pessoal”. Vamos. Estávamos aqui assentados, a oposição

pronta, quando fomos provocados. Isso não pode acontecer.

Estou falando isso, presidente, porque fui líder do governo. Fui líder do governo

Anastasia, com muita honra e por um bom tempo, e sei que a liderança exige uma

paciência e uma tolerância muito grandes. Assim como a presidência também exige,

e  V.  Exa.  tem  essa  paciência,  essa  habilidade.  São  exigências  do  cargo.  É

fundamental que a pessoa saiba entender essas exigências, e muitos não sabem.

Então provocam essa situação, que não fomos nós que provocamos.

Agradecemos a educação da plateia, que está atenta aos fundamentos da nossa

ponderação. Obrigado, deputado João Leite.

O deputado João Leite* – Obrigado, deputado Bonifácio Mourão. É claro que eu

teria muitas coisas para falar. Pois não, deputado Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Acho que todos receberam, em

todos os gabinetes, uma solicitação do pessoal que fez concurso para a saúde. Há

quatro meses, existe a necessidade de funcionários, e o governo não chama nenhum

concursado de nenhum desses concursos. Então fica aqui o apelo. Sei que não vem

ao caso, mas fica aqui o aparte. Solicitaremos ao governo a contratação deles como

bem necessário. Obrigado.

O deputado João Leite*  – Muito  bem, deputado Alencar  da Silveira Jr.  Eu teria

muitas  coisas  para  falar.  É  claro  que  ficamos  indignados  com  as  palavras  do

deputado Durval Ângelo. Não falarei do deputado Rogério Correia, porque o deputado
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Bonifácio Mourão já o desculpou. E quero encerrar minha fala neste momento, em

homenagem a todos os servidores,  para que votemos o interesse deles.  Está  de

acordo com o líder deputado Gustavo Corrêa, com os deputados Gustavo Valadares

e Bonifácio Mourão, com todos os deputados da oposição.

Encerro  aqui  a  minha  fala,  Sr.  Presidente.  O  deputado  João  Vítor  Xavier  está

retirando a sua inscrição para falar, assim como o deputado Bonifácio Mourão, todos

nós, em homenagem aos servidores que estão aqui.

* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  –  Com  a  palavra,  o  deputado  Rogério

Correia. Peço ao deputado que retire o seu pedido de inscrição para falar, a fim de

colocarmos o projeto em votação.

O deputado Rogério Correia – Assim o farei, presidente. Quero pedir apenas que V.

Exa.,  para  recompor  o  quórum,  chamasse,  pelo  serviço  de  som,  os  deputados

presentes na Casa.

O presidente – Vamos suspender a reunião por alguns minutos.

O deputado Rogério Correia – Queria que V. Exa. buscasse fazer uma chamada

aos deputados para votarmos. São dois projetos, já dissemos…

O presidente – Vamos fazer, então, a recomposição de quórum.

O deputado Rogério Correia – Isso, presidente.

O presidente – Sei que há muitos deputados no Salão Vermelho, e aqui, de plano,

não há número suficiente. Então vamos fazer a recomposição de quórum. Peço a

todos  paciência,  tolerância,  para  triunfarem  a  justiça  e  a  votação.  Solicito  ao

secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Inicia a chamada.)

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos  entre  as  lideranças sobre a apreciação das matérias  contantes  na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  presidente  –  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Estamos  terminando  a
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primeira chamada e cumprindo o Regimento Interno, se está havendo transmissão ou

não é outro problema. Solicito ao secretário que continue a fazer  a chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário – (– Continua a fazer a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 29 deputados. Portanto, há quórum para

a continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  20  minutos  para

entendimentos  entre  as  lideranças sobre a apreciação das matérias  contantes  na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  18  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as

extraordinárias de amanhã, dia 1º de julho, 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 ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Durval  Ângelo  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,

também,  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  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  discutir  e  votar

proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Samuel

Gazolla  Lima,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ubá,  encaminhando  cópia  de
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proposição, aprovada por unanimidade, sobre o desenvolvimento de um programa

para  apoiar  as  mulheres  produtoras  rurais  através  do  fomento  à  criação  de uma

economia solidária. Comunica também o recebimento de correspondência publicada

no Diário do Legislativo em 4/6/2015: ofícios da Sra. Sinara Inácio Meireles Chenna,

presidente  da  Copasa-MG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

386/2015, e do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, chefe de gabinete da Procuradoria-

Geral de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento nº 8.942/2014.

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  2.141/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater o Plano Estadual

de Educação e a promoção dos direitos humanos;

nº  2.143/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater o tema "Os direitos

humanos e a participação popular no Estado";

nº 2.144/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião

da Comissão de Direitos Humanos, com a finalidade de ouvir o Sr. Fernando Pereira,

prefeito Municipal de Lagoa Santa, em resposta a denúncias apresentadas;

nº 2.145/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja designado membro

da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  acompanhar  os  fóruns  regionais  de

participação popular a serem realizados pelo governo do Estado.

Registra-se  a  presença do  deputado  Carlos  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, 22 de junho de 2015.

Cristiano Silveira, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,
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João Alberto, Antônio Jorge, Bonifácio Mourão, Cristiano Silveira, Isauro Calais e Luiz

Humberto Carneiro, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os

deputados  Carlos  Pimenta,  Cabo  Júlio  e  Rogério  Correia.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Leonídio Bouças, 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 a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.660/2015, no 1º turno, do qual

designou como relator o deputado Isauro Calais.  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  25  e

1.426/2015 são retirados da pauta por deliberação da comissão a requerimento dos

deputados  Doutor  Wilson  Batista  e  Luiz  Humberto  Carneiro,  respectivamente.  É

aprovado requerimento do deputado Cristiano Silveira solicitando que o Projeto de Lei

nº 1.106/2015 seja apreciado em primeiro lugar nesta fase. Registra-se a saída do

deputado Luiz Humberto Carneiro. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.106/2015. 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 578 com a Emenda nº 1, 601 e 615/2015

(relatores: deputados João Alberto, os dois primeiros, e Bonifácio Mourão, o último).

Registra-se a saída do deputado Isauro Calais. Após discussão e votação é aprovado

o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno

único, do Projeto de Lei nº 627/2015 (relator: deputado Cristiano Silveira). Registra-se

a presença do deputado Isauro Calais.  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 698; 717 na

forma do Substitutivo nº 1; 894 na forma do Substitutivo nº 1; e 1.007/2015 (relatores:

deputados Bonifácio Mourão, o primeiro, Cristiano Silveira, o segundo, e João Alberto,

os demais). Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Cristiano Silveira,
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que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

793/2015 na forma do Substitutivo nº 1, em turno único, o presidente defere o pedido

de vista do deputado Antônio Jorge. Durante a discussão do parecer do deputado

João Alberto que conclui  pela juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  no  1º

turno, do Projeto de Lei nº 54/2015, é aprovado requerimento do deputado Carlos

Pimenta em que solicita seja adiada a discussão da referida matéria. Em seguida,

durante  a  discussão  do  parecer  do  deputado  Cristiano  Silveira  que  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.077/2015, é aprovado requerimento do deputado Carlos Pimenta em que solicita

seja  adiada  a  discussão  da  referida  matéria.  São  convertidos  em  diligência  ao

secretário de Estado de Defesa Social, ao secretário de Estado de Planejamento e

Gestão e ao secretário de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 184/2015 (relator:

deputado Bonifácio Mourão); ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Lajinha  o  Projeto  de  Lei  nº  1.096/2015

(relator: deputado Isauro Calais); ao autor, ao secretário de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Caetanópolis o Projeto de Lei nº

1.165/2015 (relator:  deputado Cristiano Silveira);  ao secretário  de Estado de Casa

Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Oliveira o Projeto de Lei

nº  1.186/2015  (relator:  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 198, 457 e

652/2015  (relatores:  deputados  João  Alberto,  o  primeiro  e  o  último,  e  Leonídio

Bouças, o segundo). 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 465 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado

Carlos  Pimenta,  em virtude  de  redistribuição);  468 na  forma do  Substitutivo  nº  1

(relator: deputado Isauro Calais); e 1.015/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

deputado  João  Alberto).  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  617,  656  e

831/2015,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação de prazo regimental pelos respectivos relatores, deputados João Alberto,

o  primeiro  e  o  último,  e  Leonídio  Bouças,  o  segundo.  Na  fase  de  discussão  do
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parecer  do  relator,  deputado  Isauro  Calais,  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.660/2015  na  forma  do

Substitutivo nº 1, no 1º  turno,  o presidente defere o pedido de vista do 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 1.103, 1.179 e 1.187/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão);

1.178/2015  (relator:  deputado  Carlos  Pimenta,  em  virtude  de  redistribuição);

1.190/2015 (relator: deputado Antônio Jorge); 1.191/2015 (relator: deputado Leonídio

Bouças) e 1.204/2015 com a Emenda nº 1 (relator: deputado João Alberto). 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 1.173, 1.180, 1.182, 1.183, 1.192, 1.194 e 1.506/2015 e ao secretário de Casa

Civil  e  de  Relações  Institucionais,  relativamente  aos  Projetos  de  Lei  nºs  1.184 e

1.378/2015,  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, a ser realizada amanhã, às 14 horas, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão – João Alberto – Antônio Jorge.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados Bosco, Thiago Cota e Glaycon Franco, 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
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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.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  1.960/2015.  A seguir,  são

recebidos pelo presidente, submetidos a votação, cada um por sua vez, e aprovados

os requerimentos:

nº 2.147/2015, dos deputados Bosco, Thiago Cota, Glaycon Franco e da deputada

Cristina Corrêa, em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de

Cultura  para  discutir  os  processos  de  identificação e as  medidas  de  proteção  ao

patrimônio cultural no Estado;

nº 2.151/2015, dos deputados Bosco, Thiago Cota, Glaycon Franco e da deputada

Cristina Corrêa, em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de

Cultura para discutir  proposições que instituem meia-entrada em eventos culturais

para  públicos  diversos  e  o  impacto  dessas  iniciativas  para  produtores,  artistas  e

instituições que integram as cadeias produtivas das diferentes áreas artístico-culturais

do Estado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 2.152/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Cultura para discutir os impactos, no Estado, do

contingenciamento de recursos do Ministério da Cultura; e

nº 2.153/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Cultura para discutir o Projeto de Lei nº 347/2015,

que propõe a adoção de classificação de faixa etária e informações sobre o conteúdo

das obras que compõem o acervo das entidades do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas.

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.

Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Wander Borges.
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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/6/2015

Às 10h54min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Rogério  Correia,  Cabo  Júlio  e  Durval  Ângelo  (estes  últimos  substituindo,

respectivamente, os deputados Arnaldo Silva e Vanderlei Miranda, por indicação da

liderança do BMM) e Sargento Rodrigues (substituindo o deputado Felipe Attiê, 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.  Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.660/2015 na forma do Substitutivo nº1, da Comissão de

Constituição e Justiça  (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 e para reunião extraordinária do próximo

dia 15/6, às 10 horas, para 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 primeiro

quadrimestre de 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  –

Rogério Correia – Gustavo Corrêa.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 16/6/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Deiró Marra e

Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão. Estão presentes também
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os deputados Carlos Pimenta, Glaycon Franco, Cristiano Silveira, Douglas Melo e

Isauro  Calais.  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  as  condições  e  impactos  da  concessão  da

Rodovia BR-040, no trecho entre Brasília e Juiz de Fora. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs. Davidsson Canesso de Oliveira,

assessor do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais,

representando o diretor-geral desse órgão e o secretário de Estado de Transportes e

Obras  Públicas;  Claudio  Renê  Valadares  Lobato,  especialista  em  regulação  e

coordenador de Infraestrutura Rodoviária da Unidade Regional de Minas Gerais da

Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres,  representando  o  diretor-geral  dessa

agência;  Vander  Francisco  Costa,  presidente  da  Federação  das  Empresas  de

Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais;  Crispim Ribeiro, presidente da

Sociedade  de  Engenheiros  e  Arquitetos  da  Região  do  Alto  Paraopeba;  Manoel

Vespúcio da Costa Vasconcelos, coordenador do Movimento em Favor da Vida de

Conselheiro Lafaiete e presidente da Associação dos Moradores do Bairro São João,

em Conselheiro Lafaiete; Sandoval de Souza Pinto Filho, diretor de Meio Ambiente e

Saúde da União das Associações Comunitárias de Congonhas, que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados Isauro Calais

e Glaycon Franco, 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. Os

Requerimentos  nºs  896,  925,  926,  927,  932,  936,  938,  946,  947,  948,  949  e

1.023/2015 deixam de ser apreciados 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.
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Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Deiró Marra, presidente – Gustavo Valadares – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

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

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione  Pinheiro  e  o  deputado  Bosco,  membros  da  supracitada  comissão.  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,  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

suspensão  das  visitas  ao  Palácio  da  Liberdade  e  as  condições  de  conservação,

gestão e funcionamento dos prédios públicos que integram o Circuito Cultural Praça

da Liberdade. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os seguintes convidados: Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado de

Cultura;  Michele  Abreu  Arroyo,  presidente  do  Instituto  Estadual  do  Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG –; Carlos Nagib Nunes Monteiro,

gerente-geral  do  Centro  Cultural  Banco  do  Brasil-Belo  Horizonte;  Arnaldo  Godoy,

vereador do Município de Belo Horizonte; Cristiana Miglio Kumaira Pereira, diretora-

presidente  do  Instituto  Cultural  Sérgio  Magnani  e  ex-gerente  do  Projeto  Circuito

Cultural  Praça  da  Liberdade,  e  Rosângela  de  Mendonça  Guimarães,  chefe  de

gabinete  do  Iphan,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência

concede a palavra ao deputado Lafayte de Andrada, um dos autores do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Registra-se a presença

da deputada Celise Laviola e do Deputado Lafayette de Andrada. 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, 24 de junho de 2015.

Cristina Corrêa, presidente – Ione Pinheiro – Wander Borges – Thiago Cota.
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 23/6/2015

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada 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 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 do Sr. Carlos

Henrique  Silva  Santos,  chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  Ministério  dos

Transportes, publicado no Diário do Legislativo de 12/6/2015. 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 1.041 a 1.050/2015. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da comissão. São recebidos pelo presidente, submetidos a votação, cada um por sua

vez, e aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.327/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular,

dentro  do  Programa  Minas  Comunica,  para  a  comunidade  de  Olhos  d'Água,  no

Município de Alvarenga;

nº 2.328/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular,

dentro  do  Programa  Minas  Comunica,  para  a  comunidade  de  Padre  Ângelo,  no

Município de Alvarenga;

nº 2.329/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular,

dentro do Programa Minas Comunica, para a comunidade de Córrego do Cataca, no

Município de Alvarenga;
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nº 2.330/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular,

dentro  do  Programa Minas  Comunica,  para  a  comunidade de Alto  Alvarenga,  no

Município de Alvarenga.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 2.331/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Assuntos e Regionalização ao secretário de Estado da Defesa Social

para  tratar  do  funcionamento  do  Albergue  da  Pedreira  Prado  Lopes,  no  Bairro

Floresta;

nº  2.332/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de informações sobre os critérios para

escolha do local de funcionamento do albergue da Pedreira Padre Lopes, no Bairro

Floresta, assim como sobre a previsão do prazo de funcionamento do albergue no

atual local;

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 junho de 2015.

Noraldino Júnior, presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Às 10 horas,  comparecem na Sala  das Comissões os  deputados  Gil  Pereira  e

Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o

deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  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, com convidados, a possibilidade de implantação

de uma agência reguladora de energia no Estado de Minas Gerais e a discutir e votar

proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
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para  ouvir  a  Sra.  Edna  Lopes  Ramalho,  assessora  da  Agência  Reguladora  de

Saneamento  e  Energia  do  Estado  de  São  Paulo  –  Arsesp  –;  e  os  Srs.  Marden

Menezes, superintendente de Relacionamento Institucional e Regulação Setorial da

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, representando o presidente; José

Luiz  de  Magalhães  Neto,  diretor  de  Relações  Governamentais  da  Associação

Comercial e Empresarial de Minas – ACMinas –, representando o presidente; Ailton

Ricaldoni  Lobo,  presidente  do  Conselho  Empresarial  da  Indústria  e  Energia  da

ACMinas;  José Ciro Mota, membro titular  do Conselho Empresarial  da Indústria e

Energia  da  ACMinas;  Paulo  Fernando  Cunha  Albuquerque,  superintendente  de

Assuntos Energéticos da Arsesp; e Luiz Fernando Arruda, da Acee Consultoria, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade 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  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária de logo mais, às

14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – João Magalhães.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 48/2015*

Belo Horizonte, 30 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 1.864, de 2015, que

reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica  e  dá  outras

providências.

A Emenda nº 5 propõe a alteração do texto do caput do art. 1º, suprimindo o texto:

“a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei”.

A Emenda nº 6 propõe a alteração do texto do  caput do art. 4º, para retroagir os

efeitos da lei para o dia 1º de junho de 2015.
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Informo, por fim, que as presentes emendas acarretam impacto financeiro adicional,

calculado no valor de R$2.602,985,93 (dois milhões seiscentos e dois mil novecentos

e  oitenta  e  cinco  reais  e  noventa  e  três  centavos),  em  conformidade  com  a  Lei

Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Projeto de Lei nº 1.864, de 2015.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 1.864, DE 2015.

O  caput do art.  1º  do Projeto de Lei  nº  1.864, de 2015, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  –  Ficam  reajustados  em  47,50% (quarenta  e  sete  inteiros  e  cinquenta

centésimos 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,  a  que se referem, respectivamente,  os  itens I.1.1,  I.1.2  e I.1.3  do

Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005.”.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 1.864, DE 2015.

O art.  4º  do Projeto de Lei  nº 1.864,  de 2015,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de junho de 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 49/2015*

Belo Horizonte, 30 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 2.019, de 2015, que

dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Poder Executivo que menciona
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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.

A Emenda nº 8 propõe alteração da redação do caput do art. 1º do Projeto de Lei nº

2.019,  de  2015,  a  fim  de  alterar  o  início  da  vigência  do  abono  incorporável

assegurado 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 Emenda nº 9 propõe nova redação para o art. 4º do Projeto de Lei nº 2.019, de

2015, que prevê abono para 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 em exercício nas unidades vinculadas à prestação de

serviços de  assistência  à saúde,  no âmbito  da  Universidade Estadual  de  Montes

Claros, bem como altera o início da sua vigência.

A Emenda nº 10 propõe alteração do caput do art. 5º do Projeto de Lei nº 2.019, de

2015, que especifica o abono incorporável para os servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e os detentores de função pública das carreiras do IPSEMG, além

de alterar o início da sua vigência.

Informo, por fim, que o impacto financeiro adicional, decorrente dessas emendas,

foi calculado no valor de R$4.919.805,80 (quatro milhões novecentos e dezenove mil

oitocentos e cinco reais e oitenta centavos), que está de acordo com a disponibilidade

financeira e orçamentária e é compatível com os limites de despesas determinados

pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Projeto de Lei nº 2.019, de 2015.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

O  caput do art.  1º  do Projeto de Lei  nº  2.019, de 2015, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  assegurado  aos  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento

efetivo e detentores de função pública das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
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do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, abono

incorporável no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir de 1º de

junho de 2015.”.

EMENDA Nº 9 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

O art.  4º  do Projeto de Lei  nº 2.019,  de 2015,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“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 em todas as unidades vinculadas à prestação de serviços de

assistência  à  saúde,  no  âmbito  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  –

UNIMONTES –, farão jus a abono de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a

partir de 1º de junho de 2015.”.

EMENDA Nº 10 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

O caput do art.  5º  do Projeto de Lei  nº  2.019, de 2015,  passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e  detentores  de  função  pública  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade  Social,

Técnico de Seguridade Social,  Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo,

a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art. 1° da Lei nº 15.465,

de 13 de janeiro  de  2005,  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do

Estado de Minas Gerais – IPSEMG –, abono incorporável, a partir de 1º de junho de

2015, com os seguintes valores mensais:”.”

–  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 50/2015*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de
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Vossa Excelência, proposta de emenda ao Projeto de Lei  nº  2.019,  de 2015,  que

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.

A Emenda nº 11 propõe o acréscimo de um artigo ao Projeto de Lei nº 2.019, de

2015, que altere a redação do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de

2011, que trata do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola do Colégio

Tiradentes da Polícia Militar.

Informo, por fim, que a presente emenda não acarreta impacto financeiro adicional,

podendo ser considerados os dados já encaminhados a esta Casa,  que estão de

acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária e são compatíveis com os

limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

emenda ao Projeto de Lei nº 2.019, de 2015.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 11 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 2.019, de 2015:

“Art. … –  O 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:

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.

§ 1º  –  O servidor  ocupante de  cargo de provimento  efetivo,  com carga horária

semanal de vinte e quatro horas, nomeado para o cargo de provimento em comissão

de  Diretor  de  Escola  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  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.
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§ 2º – O acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de

provimento em comissão a que se referem o inciso II 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 incorporará à remuneração nem servirá de base para o

cálculo de nenhuma outra vantagem, ressalvada a decorrente de gratificação natalina

e adicional de férias.

§ 3º – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar 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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar e que passou

para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 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.”.”.”

–  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 RESOLUÇÃO Nº 11/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.317/2011,  institui  a  Comenda  de

Direitos Humanos Dona Helena Greco, nas categorias Medalha Especial de Direitos

Humanos José Roberto Rezende e Medalha Especial de Direitos Humanos Deputado

João Batista.

Publicada no Diário do Legislativo em 8/5/2015, a matéria foi distribuída à Comissão

de Constituição e Justiça e à Mesa da Assembleia, para parecer.
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Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  conforme o  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 11/2015 tem como finalidade instituir  a Comenda de

Direitos  Humanos  Dona  Helena  Greco,  destinada  a  distinguir  pessoas  físicas  e

jurídicas cuja atuação nas áreas de promoção, defesa e resgate dos direitos humanos

mereça especial destaque.

A proposição classifica a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco em

duas categorias: a Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto Rezende e a

Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  Deputado  João  Batista,  destinadas,

respectivamente, a pessoa física e a pessoa jurídica que tenham se destacado em

ações em prol dos direitos humanos (art. 2º).

A  entrega  da  comenda  será  feita  anualmente  pelo  presidente  da  Assembleia

Legislativa,  na  primeira  quinzena  do  mês  de  dezembro,  em  solenidade  de

comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo que o número

de agraciados não poderá ser superior a cinco, vedada a concessão de mais de uma

premiação à mesma pessoa física ou jurídica (arts. 3º e 7º). Para a administração da

homenagem e indicação dos agraciados, o projeto de resolução cria o Comitê da

Comenda  de  Direitos  Humanos  Dona  Helena  Greco,  além  de  estabelecer  sua

composição.

O art.  62  da  Constituição  do  Estado estabelece  que  compete  privativamente  à

Assembleia  Legislativa,  entre  outras  atribuições,  dispor  sobre  sua  organização  e

funcionamento, fazendo-o por meio de resolução. Naturalmente, a instituição de um

comitê  no  âmbito  da  Assembleia  composto  por  membros  do  Legislativo  com  o

propósito de conferir uma comenda desse Poder a pessoas que tenham se destacado

na  promoção,  defesa  e  resgate  dos  direitos  humanos  há  de  ser  feita  mediante

resolução, dispensando-se, pois, a sanção do governador.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa a servir

de óbice a que qualquer deputado deflagre, individualmente, o processo legislativo

sobre a matéria. Não caberia invocar o disposto no art. 66, inciso I, “d”, segundo o
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qual há reserva de inciativa da Mesa da Assembleia para dispor sobre a organização

e o  funcionamento  da  Secretaria  da  Assembleia.  Ora,  a  expressão Secretaria  da

Assembleia diz respeito ao quadro de servidores da Casa, e a proposição em exame

refere-se a um comitê composto por membros do Poder Legislativo, portanto, agentes

políticos,  o  que  naturalmente  transcende  a  seara  da  Secretaria  da  Assembleia,

alçando-se ao patamar da instituição enquanto Poder.

Não obstante a adequação do instrumento normativo  para disciplinar  a matéria,

bem como a inexistência de reserva de iniciativa, o projeto de resolução padece de

algumas impropriedades técnico-jurídicas. É o caso, por exemplo, de se conferir a

titulares  de  entidades  e órgãos  externos à Assembleia  Legislativa  a  atribuição da

indicação dos agraciados com a comenda que se pretende criar. Assim, ao prever tal

atribuição para o subsecretário de Direitos Humanos do Estado, ou para o presidente

do Conselho Estadual de Direitos Humanos, ou ainda para o presidente do Instituto

Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, avança-se para além do âmbito de

incidência normativa de um projeto de resolução, que deve restringir-se ao trato de

questões  privativas  da  Assembleia  Legislativa.  Portanto,  como  se  trata  de  uma

distinção  concebida  e  instituída  pelo  Parlamento,  melhor  seria  que  o  comitê

encarregado  da  premiação  fosse  constituído  por  membros  do  próprio  Poder

Legislativo, mais especificamente por membros da Mesa Diretora e da Comissão de

Direitos Humanos.  Nada impede, porém, que os referidos titulares de entidades e

órgãos externos à Assembleia sejam convidados a participar do comitê. A estes seria

outorgada uma faculdade, e não uma obrigação.

Outra impropriedade da proposição reside no dispositivo que indica quais seriam os

agraciados pela comenda em um determinado ano. Com efeito, uma coisa é prever,

por meio de disposições normativas, uma condecoração para aqueles que tenham se

destacado no terreno dos direitos humanos e dispor sobre o modo como se dará tal

premiação. Isso pode vir consignado em uma norma genérica, abstrata e impessoal.

Outra coisa, bem diversa, é o ato que dá concreção a essa norma, vale dizer, a sua

aplicação prática. Migramos do campo da generalização e abstração, próprio de um

ato normativo, para o campo da concreção, da implementação prática da norma. Com

efeito, toda norma legal – e a resolução tem força de lei – deve transmudar-se de um



371
____________________________________________________________________________

ato genérico, abstrato e impessoal para um ato específico, concreto e pessoal, mas

isso deve ocorrer por ocasião de sua aplicação. Portanto, impõe-se a supressão do

dispositivo que prevê a indicação dos agraciados.

Para formalizar as alterações propostas, apresentamos, na parte conclusiva deste

parecer, as Emendas nºs 1 e 2.

Conclusão

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

do  Projeto  de  Resolução  nº  11/2015  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  a  seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – Fica criado o Comitê da Comenda de Direitos Humanos Dona Helena

Greco, responsável  pela indicação dos agraciados com as medalhas de que trata

esta resolução, o qual terá como membros:

I – o Presidente da Assembleia Legislativa;

II – o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa;

III  –  um  membro da  Comissão  de Direitos  Humanos  da  Assembleia  Legislativa

indicado pelo Presidente da Comissão.

Parágrafo único – Participarão facultativamente do comitê de que trata este artigo,

mediante convite do Presidente da Assembleia:

I – o Subsecretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais;

II – o Presidente do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania;

III – o Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Minas

Gerais;

VI – o Coordenador do Centro de Apoio de Direitos Humanos – CAO – do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 5º.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente –  João Alberto,  relator  –  Isauro  Calais  –  Bonifácio

Mourão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 220/2015

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria dos deputados Anselmo José Domingos e Fred Costa, o projeto de lei

em epígrafe visa instituir o Dia Estadual da Mobilização Social pela Educação e a

Semana Estadual da Mobilização Social pela Educação.

O projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Em  seu  exame  preliminar,  a  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  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, nos termos do art.

188, combinado com a alínea “a” do inciso VI do art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa instituir o Dia Estadual da Mobilização Social pela

Educação, a ser comemorado em 28 de abril, Dia Nacional da Educação. Além disso,

propugna que, na mesma semana em que recair o dia 28 de abril, sejam realizadas

ações  de  mobilização  social  pela  educação,  com  objetivos  como conscientizar  a

sociedade sobre a importância do acompanhamento escolar dos alunos e estimular a

participação da sociedade nas questões relacionadas à educação.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo com as necessárias

modificações para que a proposição obedecesse aos parâmetros jurídicos, legais e

constitucionais  vigentes.  Entre  as  modificações  propostas  no  substitutivo  foram

incluídas as alterações que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia havia

sugerido quando da tramitação, na última legislatura, do Projeto de Lei nº 3.284/2012,

de teor idêntico ao da proposição em análise.

No substitutivo apresentado pela comissão anterior,  foram eliminados do projeto

original duplicidade de datas, repetições desnecessárias dos objetivos referentes à

participação da sociedade na defesa da educação e uso de expressões que não se

coadunam  com  a  terminologia  amplamente  adotada  pelas  políticas  educacionais.

Estamos de acordo com todas as alterações propostas.

Cumpre-nos informar que o Ministério da Educação lançou, em 2008, o Plano de
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Mobilização Social pela Educação, com o objetivo de ampliar a conscientização e o

compromisso social na afirmação do direito à educação de qualidade para todos. Na

mesma linha, foi instituído o Dia Nacional da Família na Escola, a ser celebrado em

24 de abril, com a finalidade de aproximar e integrar a comunidade à escola.

Entendemos que a comemoração proposta no projeto de lei em epígrafe se soma a

outras datas comemorativas já instituídas no esforço de mobilizar a sociedade para a

defesa da educação como direito, proporcionando meios para que nossa sociedade

seja mais inclusiva e democrática.

Conclusão

Pelos argumentos aduzidos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 220/2015

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente e relator – Geisa Teixeira – Professor Neivaldo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 603/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.585/2014, visa declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Cidade de São João do Manteninha – ACOSJM –, com

sede no Município de São João do Manteninha.

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  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  603/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Comunitária da Cidade de São João do Manteninha – ACOSJM –, com

sede no Município de São João do Manteninha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  13  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 31 determina que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins não

econômicos, preferencialmente, que prestem assistência a crianças e adolescentes

carentes no Município de São João do Manteninha.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 603/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – João

Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 811/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.584/2012, visa declarar de utilidade pública o

Centro Recreativo e Esportivo Regional – Crer –, com sede no Município de Belo

Oriente.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/4/2015  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  811/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Centro Recreativo e Esportivo Regional – Crer –, com sede no Município de Belo

Oriente.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 811/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2015

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  5.440/2014,  visa  declarar  de  utilidade

pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Água Boa, com

sede no Município de Água Boa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015  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

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

O Projeto de Lei  nº  978/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Água Boa, com sede no

Município de Água Boa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  21  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e o parágrafo único do art. 56 determina que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

sede e atividades no País.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 978/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – João

Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.190/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha Minas

Gerais – Taxicap –, com sede no Município de Capelinha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.190/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Taxistas  de  Capelinha  Minas  Gerais  –  Taxicap  –,  com  sede  no  Município  de

Capelinha,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que  tem  como  escopo  realizar  trabalhos  com  a  sociedade  civil,

objetivando  alcançar  melhorias  nas  condições  socioculturais  e  educativas  das

pessoas, além de desenvolver projetos de inclusão social.

Com esse propósito, a instituição prioriza a assistência social conforme a legislação

vigente, por meio da proteção e do apoio às famílias carentes; incentiva a proteção à

infância, maternidade, adolescência e velhice; presta atendimento e assessoria na

defesa dos direitos socioassistenciais e no enfrentamento das desigualdades sociais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol

dos moradores de Capelinha, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.190/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.198/2015

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe institui o

Dia Estadual do Vaqueiro.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

por ela 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 1.198/2015 tem como objetivo a instituição do Dia Estadual do
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Vaqueiro,  a  ser  comemorado  anualmente  no  dia  29  de  setembro,  bem  como  a

inclusão dessa data no calendário oficial dos eventos do Estado.

De acordo com a Lei nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010, a "instituição de datas

comemorativas  que  vigorem  no  território  nacional  obedecerá  ao  critério  da  alta

significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais

e étnicos que compõem a sociedade brasileira". Em Minas Gerais, estado que tem a

sua própria identidade ligada à pecuária, o vaqueiro se destaca como um profissional

que responde a esse critério de "alta significação".

O desenvolvimento da pecuária em Minas só se tornou possível  graças a esse

profissional.  No passado,  ele  era  a  figura  central  de uma fazenda e,  ainda hoje,

continua  tendo  importância  significativa.  Seu  trabalho  é  árduo  e  contínuo.  Passa

grande parte do tempo percorrendo a fazenda, fiscalizando as pastagens, as cercas e

as  aguadas  (fonte,  rio,  lagoa ou  qualquer  manancial  existente  numa propriedade

agrícola). Cabe a ele, ainda, reunir os animais nos currais, além de ferrá-los, ou seja,

utilizando  um  ferro  em  brasa  colocar  em cada  um  a  marca do  seu dono,  o  que

acontece ainda hoje em todo o Brasil.

No passado, o ofício de vaqueiro era uma arte. Além de sujeitá-lo a uma série de

riscos, o trabalho exigia destreza e treino. Para lidar com o gado, o vaqueiro devia

dominar um serviço que exigia anos de adestramento, como laçar gado bravo, domar

animais de sela, amansar vacas de leite, conduzir a boiada a longas distâncias: era

um serviço especializado.

Estudos comprovam que o vaqueiro, por ser artesão e dono de sua arte, foi um

trabalhador próximo ao fazendeiro. Seu trabalho era fundamental para a renda da

fazenda,  às  vezes  a  única  entrada  em  dinheiro,  e  o  vaqueiro  gozava  de  maior

prestígio também por ocupar-se da atividade que era a principal fonte de dinheiro e

liquidez da fazenda. Por isso o patrão devia conceder especial importância e atenção

mais delicada a esse serviço, mais que a todos os outros: seu mundo era diferente

daquele do trabalhador ordinário das lavouras. Nas fazendas de gado era costume o

vaqueiro ser criado na casa, convivendo na comunidade da família duma sede.

De tão importante, a profissão deu origem a inúmeras festividades que se celebram

ainda hoje: missa do vaqueiro, vaquejadas, rodeios, ocasiões em que se mostram as

habilidades de um bom vaqueiro: laçar o boi, prendê-lo pelos pés, etc.
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Com  essas  considerações,  julgamos  meritória  a  ideia  de  se  instituir  um  dia

dedicado a esse profissional, que, conforme a justificação apresentada pelo autor do

projeto, é uma "figura típica, que contribui para manter viva a história do homem do

campo, sendo objeto de canções, cordéis, verso e prosa, legítimo sujeito da cultura

brasileira". Um dos escritores mineiros mais importantes, Guimarães Rosa, fez dele

um de seus principais personagens.

Acolhemos a emenda apresentada pela comissão que nos precedeu na análise do

projeto, que vem sanar impropriedades existentes no texto original. De nossa parte,

apresentamos  a  Emenda  nº  2  para  adequar  a  data  estadual  escolhida  à  data

nacional,  que é o dia 29 de agosto, conforme dispõe a Lei  Federal nº 11.797, de

29/10/2008, que a institui.

Conclusão

Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.198/2015  com  a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2, a seguir

apresentada.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica instituído no Estado de Minas Gerais o Dia Estadual do Vaqueiro, a

ser comemorado, anualmente, no dia 29 de agosto.”.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira, relator – Nozinho.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.204/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Nova Aliança de Juiz de Fora, com sede no

Município de Juiz de Fora.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.204/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nova Aliança  de  Juiz  de  Fora,  com  sede no Município  de  Juiz  de  Fora,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo  apoiar  e  desenvolver  ações  para  a  defesa,  elevação  e  manutenção  da

qualidade de vida  das pessoas,  por  meio de atividades de educação profissional,

especial e ambiental.

Com esse propósito, a instituição visa sugerir, promover, colaborar, coordenar ou

executar ações, projetos e serviços de assistência social, os quais serão prestados de

forma gratuita e permanente. Entre as atividades, incluem-se a promoção gratuita da

educação e da saúde, a preservação, defesa e conservação do meio ambiente e a

promoção do voluntariado.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como finalidade  substituir,  no  caput,  a  expressão  “Associação  Nova

Aliança” por “Associação Nova Aliança de Juiz de Fora”.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Nova Aliança de

Juiz de Fora, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.204/2015, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.260/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Mucambinho e Morcego, com sede no

Município de Felixlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.260/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Mucambinho  e  Morcego,  com  sede  no  Município  de

Felixlândia.

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.  6º  impede  a

remuneração de seus dirigentes,  conselheiros,  associados ou instituidores,  sendo-

lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e o art. 37 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.260/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.303/2015

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 Ouro Branco pela Vida,  com sede no Município de

Ouro Branco.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e

outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.303/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ouro Branco pela Vida, com sede no Município de Ouro Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  29  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.  33 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.303/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.354/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

com sede no Município de Santa Bárbara.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2015  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 1.354/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  –  Apac  –  com  sede  no

Município de Santa Bárbara.

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. 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 1.354/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.421/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Rosa de Saron – Acros –, com sede no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/5/2015  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 1.421/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Rosa  de  Saron  –  Acros  –,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 15, parágrafo

único,  que  as  atividades  de seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  26,  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, e da Lei Estadual nº 14.870, de 2003, preferencialmente, que tenha o mesmo

objeto social da entidade dissolvida e registro no Conselho Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.421/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – João

Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.506/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Missionário Marcio Santiago, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Parceria Juiz de Fora –

APJF –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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 1.506/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Parceria Juiz de Fora – APJF –, com sede no Município de Juiz de Fora, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo  proporcionar  a  seus  associados  assistência  social,  cultural,  recreativa,

desportiva e jurídica.

Com esse propósito,  a instituição pretende estabelecer e estreitar  relações com

outras associações congêneres legalmente constituídas, cooperar com a realização

de campanhas  filantrópicas  e  patrióticas,  atuar  em  defesa das crianças  carentes,

idosos e pessoas com deficiência, dos animais e do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Parceria Juiz de

Fora – APJF –, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.506/2015, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.527/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Clube do Cavalo de Divino, com sede no Município de Divino.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015  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 1.527/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube do Cavalo de Divino, com sede no Município de 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 parágrafo único do art. 2º

veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 44 determina que, na hipótese de

sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  segundo  determina  a

legislação vigente, no caso, o art. 61 do Código Civil, para entidades de fins idênticos

ou semelhantes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.527/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – João Alberto – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 735/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado André Quintão e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei  nº  5.711/2015,  o  projeto  de  lei  em análise  “dispõe sobre  diretrizes  para  a

educação escolar indígena no Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  28/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a esta comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188 combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  estabelece  princípios,  objetivos  e  diretrizes  para  a

educação  escolar  indígena  no  Estado.  Além  disso,  garante  a  participação  de

lideranças  tradicionais  das  comunidades  indígenas  na  definição  e  elaboração  de

modelo de gestão escolar, administração dos recursos financeiros, projeto político-

pedagógico,  proposta  curricular,  critérios  para  a  avaliação  sistêmica,  padrões  de

atendimento,  materiais  didático-pedagógicos  e  padrões  para  construção  ou

adaptação das edificações escolares.

Na  justificação  do  projeto,  o  autor  destaca  que  “a  educação  indígena  é  uma

modalidade  de  ensino  que  busca  atender  comunidades  e  povos  indígenas  nas

diferentes etapas  da educação básica  – educação infantil,  ensinos fundamental  e

médio – e no ensino superior.  Em Minas Gerais,  para conferir  maior integração e

coerência  a  essa  modalidade  de  ensino,  o  Estado  entendeu  por  bem  ofertar

diretamente a educação escolar indígena no âmbito de toda a educação básica.

Primeiramente  deve-se  destacar  que,  conforme  os  arts.  210,  §  2º,  e  231  da

Constituição de 1988, os povos e comunidades indígenas têm direito a uma educação

escolar diferenciada, assegurado o uso das línguas maternas e de processos próprios

de aprendizagem.
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Ressalte-se que, quanto às leis educacionais, cabe à União, nos termos do art. 22,

inciso  XXIV,  da  Constituição  Federal,  instituir  as  diretrizes  e  bases  da  educação

nacional, cabendo ao Estado membro a competência para legislar sobre educação,

cultura e ensino, conforme dispõe o art. 24, IX, da referida Carta Constitucional.

Dessa  forma,  faz-se  necessário  distinguir  duas  modalidades  básicas  de  lei

educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional – e

que são de domínio exclusivo da União – e as que dispõem suplementarmente sobre

educação, cultura e ensino, que são de competência concorrente entre a União e os

estados.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional  – LDB –, Lei  Federal nº  9.394, de 1996. Tal norma

estabelece, em seu art. 26, que os currículos do ensino fundamental e médio devem

ter,  além  de  uma base  nacional  comum,  uma parte  diversificada  que  atenda  às

características  regionais  e  locais  da  sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da

clientela.  Dessa flexibilidade  resulta  a  possibilidade  de  os  estados  legislarem  em

caráter suplementar, respeitada a norma geral.

De acordo com a LDB, o Conselho Nacional de Educação – CNE – é o órgão

encarregado de estipular  as  diretrizes  curriculares  nacionais  para a  educação em

todas as suas etapas e modalidades. Por meio da Resolução n° 5, de 22/6/2012, o

CNE estabeleceu as normas gerais aplicáveis à educação escolar indígena e firmou a

exigência de que os sistemas de ensino dos entes federados deveriam estipular suas

normas  específicas,  de  acordo  com  as  competências  constitucionais  e  legais

decorrentes do regime de colaboração nas políticas  públicas de educação.  Cabe,

portanto, ao Legislativo estabelecer as diretrizes complementares sobre a educação

escolar indígena em Minas Gerais.

Registre-se ainda que o art. 78 da LDB determina que, no âmbito do sistema de

ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de

assistência  aos  índios,  serão  desenvolvidos  programas  integrados  de  ensino  e

pesquisa,  para  oferta  de  educação  escolar  bilíngue  e  intercultural  aos  povos

indígenas, com os objetivos de recuperar suas memórias históricas; reafirmar suas

identidades  étnicas;  valorizar  suas  línguas  e  ciências;  facilitar  o  acesso  às
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informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais

sociedades indígenas e não índias. E, no art. 79, está previsto que a União apoiará

técnica  e  financeiramente  os  sistemas  de  ensino  no  provimento  da  educação

intercultural  às  comunidades  indígenas,  desenvolvendo  programas  integrados  de

ensino e pesquisa. No inciso III, § 2º do art. 79, entre os objetivos desses programas,

está  o  de  desenvolver  currículos  e  programas  específicos,  neles  incluindo  os

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades.

No âmbito do Estado, a Lei nº 19481, de 12/1/2011, que “institui o Plano Decenal de

Educação  do  Estado”,  ao  tratar  da  educação  indígena,  do  campo  e  quilombola,

determina  como  ações  estratégicas  a  definição  de  padrões  de  atendimento,  a

implementação  de  projetos  educativos,  a  consolidação  das  escolas  de  educação

indígena,  do  campo  e  de  comunidades  de  remanescentes  de  quilombos  e  a

colaboração  com  seus  projetos  pedagógicos;  a  implementação  de  avaliação

sistêmica específica; a provisão, de modo complementar à ação do governo federal,

de  alimentação  escolar  de  qualidade  para  os  alunos  matriculados  nas  escolas

estaduais indígenas, do campo e das comunidades remanescentes de quilombos; a

garantia  de  participação  de  lideranças  políticas  das  comunidades  indígenas  na

definição dos padrões de atendimento e dos projetos educativos e pedagógicos e na

formulação de critérios para a avaliação sistêmica da educação indígena. E, ao tratar

das  metas,  a  lei  estabelece  os  deveres  de  universalizar,  em  até  cinco  anos,  o

atendimento escolar das crianças e dos jovens indígenas; desenvolver e consolidar,

em até três anos, modelo de organização e funcionamento das escolas indígenas;

ampliar as opções de cursos de formação de educadores indígenas, entre outras.

Conclui-se, assim, que estabelecer diretrizes para a educação escolar indígena no

Estado não  encontra  óbice  de  natureza  legal.  Ao  contrário,  a  norma geral  sobre

diretrizes e bases da educação e o plano decenal estadual contêm dispositivos que

vão ao encontro do objetivo do projeto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 735/2015.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 921/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Braulio  Braz,  a  proposição  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.165/2013,  institui  o  Polo  de  Piscicultura

Ornamental e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial 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 nº 921/2015 objetiva instituir o Polo de Piscicultura Ornamental na

Microrregião  de  Muriaé  (município-sede),  integrado  pelos  Municípios  de  Vieiras,

Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé, Miradouro, Barão de Monte Alto e São Francisco

da Glória (art. 1º).

O art. 2º da proposição estabelece os seguintes objetivos do polo: I – incentivar a

produção  e  a  comercialização  dos  peixes  ornamentais;  II  –  promover  o

desenvolvimento  e  a  divulgação  de  tecnologias  aplicáveis  ao  cultivo  dos  peixes

ornamentais; III – 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.

Por sua vez, o art. 3º insere o Poder Executivo como participante do polo, a ele

atribuindo as seguintes competências: I – promover o desenvolvimento e a divulgação

de  boas  técnicas  de  manejo,  aplicáveis  ao  cultivo  dos  peixes  ornamentais;  II  –

destinar recursos específicos para a pesquisa, a assistência técnica e a extensão

rural;  III  – fornecer  assistência técnica aos produtores,  sendo esta gratuita  para a

agricultura familiar; IV – desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
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agricultores  e  trabalhadores,  inclusive  quanto  aos  aspectos  gerenciais  e  de

comercialização;  V  –  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário

diferenciado para fomentar o cultivo de peixes ornamentais; VI – implantar sistema de

informação de mercado,  interligando entidades públicas, empresas, cooperativas e

associações de produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão

dos agentes envolvidos no negócio; VII – propor a criação, nas instituições bancárias

oficiais,  de linhas de crédito especiais para subsidiar  as  atividades de piscicultura

ornamental.

Além  disso,  o  art.  4º  do  projeto  em  análise  estabelece  que  as  ações

governamentais relacionadas à implementação do polo contarão com a participação

de  representantes  dos  produtores  e  das  entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à

produção e à comercialização dos peixes ornamentais.

Por  fim,  o  art.  5º  atribui  ao  Poder  Executivo  a  responsabilidade  por  enviar  à

Assembleia  Legislativa,  semestralmente,  os  dados  estatísticos  relativos  ao  polo,

incluindo o número de associações, cooperativas e produtores individuais atendidos e

o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

O deputado justifica a apresentação do projeto de lei informando que “atualmente o

maior polo produtor brasileiro de peixe ornamental localiza-se no Estado de Minas

Gerais,  na  região  da  Zona da Mata,  sendo Muriaé  o  maior  município desse polo

espontâneo”. Acrescenta que uma das grandes vantagens da aquicultura ornamental

é  o  seu baixo  custo  de  produção,  realizando-se  em regime familiar,  constituindo,

portanto,  importante  atividade  de  geração  de  renda.  Afirma  ainda  que  “a  cadeia

produtiva  da  aquicultura  ornamental  na  região  da  Zona da  Mata  mineira  ainda  é

pouco organizada, havendo pouca interseção entre os agentes produtivos, de suporte

(nutrição,  medicação,  outros),  acadêmicos  e  públicos”.  Por  fim,  relata  que  a

“facilitação de acesso ao crédito agrícola, com linhas específicas para esse ramo do

agronegócio, auxiliaria o produtor a investir em infraestrutura, insumos e tecnologia

para melhorias de seu empreendimento”.

Esta comissão já se manifestou sobre a matéria ora desarquivada e, considerando

que não houve alteração jurídico-legislativa superveniente, transcrevemos, na íntegra,

o parecer proferido à época:
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“Considerando-se que, no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é

de natureza remanescente, reservada ou residual, cabe-lhe dispor sobre as matérias

que  não  se  encartarem  na  competência  privativa  da  União  e  dos  municípios,

conforme se infere  do  disposto  no  § 1º  do  art.  25  da  Constituição da República,

segundo o qual 'são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição'.  Assim,  basta que determinada matéria não esteja

inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado, seja por

meio de medidas legislativas genéricas e abstratas, seja mediante ações concretas

voltadas para a defesa do interesse público.

Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios,

seguramente  que a  matéria  refoge ao domínio  municipal  e  passa a  ingressar  no

domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de fruticultura ou de cultura

específica de determinada fruta,  o qual  abarca diversas comunas de uma região.

Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional, a cargo do Estado, e

não o interesse do município individualmente considerado. Aliás, é cediço na doutrina

o entendimento segundo o qual inexiste interesse exclusivo de determinada entidade

política em face de outra,  pois na Federação o interesse local  se projeta sobre o

interesse  regional  e  este,  por  sua  vez,  reflete  também  no  interesse  federal.  É

exatamente por isso que a doutrina chama a atenção para o fato de que não há,

rigorosamente  falando,  interesse  exclusivo  do  estado  ou  do  município,  e,  sim,  a

predominância do interesse regional sobre o interesse local.

Estreitamente em relação com o tema, registramos que existem dispositivos que

tratam da aquicultura ornamental tanto no âmbito federal quanto no estadual. Nesse

diapasão,  a Lei  Federal  nº  11.959,  de 29  de junho de 2009,  que dispõe sobre  a

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e dá

outras  providências,  classifica  a  aquicultura  em  cinco  espécies,  entre  elas  a

ornamental, quando praticada para fins de aquariofilia ou de exposição pública, com

fins comerciais ou não (inciso V do art. 19). No âmbito estadual, esta Casa aprovou a

Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à

fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado

e  dá outras  providências.  A aquicultura  é  definida  como 'a  atividade  destinada  à
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criação ou à reprodução, para fins econômicos, científicos ou ornamentais, de seres

animais e vegetais que tenham na água seu ambiente natural' (art. 13). A propósito, o

art. 14 da lei em referência estabelece as medidas que competem ao poder público

para  estimular  a  aquicultura,  quais  sejam:  I  –  criação  e  apoio  a  centros  de

treinamento, pesquisa e extensão; II – incentivo à promoção de iniciativas destinadas

ao desenvolvimento da aquicultura; III – incentivo à utilização de tanques-rede em

barragens  localizadas  no  Estado,  com  prioridade  para  as  espécies  nativas.  Com

efeito, as medidas referidas anteriormente compatibilizam-se com as competências

atribuídas ao Poder Executivo relativamente ao Polo de Piscicultura Ornamental que

se pretende instituir com a proposição em exame.

Assim,  considerando  que  a  proposição,  segundo  a  autor,  contribuirá  para  o

desenvolvimento da região da Zona da Mata, especialmente devido à geração de

emprego e renda,  manifestamo-nos favoravelmente  à  sua tramitação nesta Casa,

cabendo às comissões subsequentes avaliar os aspectos meritórios de forma mais

aprofundada.

Apresentamos,  assim,  o Substitutivo nº  1,  que busca adequar  o texto à técnica

legislativa, além de acrescentar objetivos e atribuições do poder púbico”.

Contudo, alteramos o caput do art. 3º do Substitutivo aprovado à época, objetivando

adequá-lo aos comandos constitucionais, especialmente ao princípio da separação

dos Poderes.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 921/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região da Zona da Mata

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região

da Zona da Mata, integrado por municípios onde são realizadas atividades voltadas

para o desenvolvimento da piscicultura ornamental.

Art. 2º – São objetivos do polo de que trata esta lei:
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I – incentivar a produção e a comercialização dos peixes ornamentais;

II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao cultivo

dos peixes ornamentais;

III – 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;

IV  –  organizar  e  fortalecer  as  estruturas geradoras de  expertise de  produção e

mercado, conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de

serviços;

V – criar condições para a atração de novos negócios.

Art. 3º – As ações governamentais observarão as seguintes diretrizes:

I  –  promover  o  desenvolvimento  e  a  divulgação  de  boas  técnicas  de  manejo,

aplicáveis ao cultivo dos peixes ornamentais;

II  –  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  assistência  técnica  e  a

extensão rural, observadas as previsões e limitações orçamentárias;

III – contribuir para o fornecimento de assistência técnica aos produtores, sendo

esta gratuita para a agricultura familiar;

IV – estimular o desenvolvimento de ações de capacitação profissional de técnicos,

agricultores  e  trabalhadores,  inclusive  quanto  aos  aspectos  gerenciais  e  de

comercialização;

V  –  viabilizar  a  criação  de  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário

diferenciado  para  fomentar  o  cultivo  de  peixes  ornamentais  e  promover  a

competitividade dos produtos mineiros nos mercados mineiro e interestaduais;

VI – proporcionar a implantação de sistema de informação de mercado, interligando

entidades públicas, empresas, cooperativas e associações de produtores, com vistas

a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio;

VII  –  propor  a  criação,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito

especiais para financiar as atividades de piscicultura ornamental;

VIII – contribuir para o desenvolvimento de parcerias para efetivar a capacitação

profissional de técnicos, agricultores e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos

gerenciais e de comercialização.
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Art. 4º – As ações relacionadas à implementação do polo a que se refere esta lei

contarão  com  a  participação  de  representantes  dos  produtores  e  das  entidades

públicas e privadas ligadas à produção e à comercialização dos peixes ornamentais.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 974/2015

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De iniciativa do deputado Braulio Braz e decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.073/2014, o projeto de lei  em epígrafe dispõe sobre a desafetação de

trecho de rodovia que especifica e autoriza a sua doação ao Município de Muriaé.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a matéria, atendo-se ao mérito,

nos termos do art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento determina a desafetação do bem público constituído pelo

trecho da Rodovia MGC-265 compreendido entre o Bairro Franco Suíço e a ponte

sobre o Córrego Divisório, situado no Município de Muriaé. Ademais, autoriza a sua

doação àquele município para que passe a integrar  o perímetro urbano como via

pública. Estabelece, ainda, a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo

de cinco anos, contados da lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação nele prevista.

O autor informa que a pretendida doação contribuiria para o desenvolvimento do

município,  pois  possibilitaria  a  implantação  de  políticas  públicas  de  incentivo  ao

crescimento econômico da cidade, com geração de emprego e renda, já que o trecho

rodoviário situa-se em região industrial.
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Em  atenção  ao  pedido  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para  que  se

manifestasse sobre a viabilidade do projeto, a secretária de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais fez encaminhar a esta Casa a Nota Técnica Jurídica nº 331,

da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, contendo a nota técnica

elaborada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG.  Todos  esses  órgãos  se  declararam favoráveis  ao  projeto,  desde que a

ponte sobre o Córrego Divisório permaneça sob a responsabilidade do Estado.

Em decorrência disso, a comissão apresentou a Emenda nº 1, que altera o art. 1º,

para identificar o trecho como o compreendido entre o km zero e o km 4,8.

Cabe esclarecer que as rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do DER-

MG, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. O

art.  3º da Lei  nº 11.403,  de 1994,  que organiza a instituição, enumera entre suas

atribuições  a  competência  para  executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de

projetos, implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em

estradas  de rodagem sob sua jurisdição  ou  em  outras  rodovias  e  portos  fluviais,

mediante convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a

proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria.

O projeto  de  lei  é  autorizativo,  ficando  à discricionariedade do Poder  Executivo

efetivar tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal, sendo

inserido  no  perímetro  urbano  e  caberá  ao  município  a  responsabilidade  por  sua

manutenção e conservação.

Como bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da

rodovia não implica alteração na natureza jurídica do bem público, que voltaria a ser

afetado com a utilização do percurso como via urbana. A modificação incide apenas

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 974/2015, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos,  presidente  –  Gustavo Valadares,  relator  –  Celinho do

Sinttrocel.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 1.915/2015, do governador do Estado, encaminhado por meio

da  Mensagem  nº  36/2015,  “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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  10/6/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe  agora  a  esta  comissão  emitir  parecer  sobre  os  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

O projeto de lei  em tela dispõe sobre a constituição de crédito não tributário do

Estado, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão

e anistia e dá outras providências.

Segundo  o  governador  do  Estado,  na  mensagem  que  acompanha  o  projeto,  a

proposição tem por objetivo “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”.

Nos termos da exposição de motivos conjunta assinada pelo advogado-geral do

Estado  e  pelos  secretários  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável e de Fazenda, que acompanha o projeto, o objetivo da proposição é “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”.

Ademais,  segundo  consta  da  exposição  de  motivos,  “o  projeto  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”.

Por  fim, o projeto de lei  objetiva  ainda solucionar uma questão que vem sendo

enfrentada  pelos  órgãos  integrantes  do  Sistema  Estadual  do  Meio  Ambiente  e

Recursos Hídricos – Sisema –, quando da execução de termos de ajustamento de

conduta – TAC – ou termos de compromisso – TC –, tendo por objeto o cumprimento

da  legislação  ambiental,  uma  vez  que  em  diversos  desses  instrumentos  de

composição são fixadas penalidades pecuniárias para o eventual descumprimento de

valores de forma desproporcional ao valor da obrigação principal. Assim, o dispositivo

legal  autoriza  as entidades integrantes do Sisema, 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).

Feitas tais considerações, passemos à análise do projeto.

Primeiramente,  cumpre  diferenciarmos  os  créditos  tributários  dos  créditos  com

natureza não tributária, objeto da proposição em tela. O art. 39 da Lei n° 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal,

estabelece  que  “os  créditos  da  Fazenda  Pública,  de  natureza  tributária  ou  não
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tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas

respectivas rubricas orçamentárias”.

De acordo com o § 1º do mencionado dispositivo, “os créditos de que trata este

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma

da legislação própria,  como dívida ativa,  em registro próprio,  após apurada a sua

liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título”.

A norma do § 2º do referido art. 39 dispõe que “dívida ativa tributária é o crédito da

Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e

respectivos adicionais e multas, e dívida ativa não tributária são os demais créditos

da  Fazenda  Pública,  tais  como  os  provenientes  de  empréstimos  compulsórios,

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as

tributárias,  foros,  laudêmios,  aluguéis  ou  taxas  de  ocupação,  custas  processuais,

preços  de  serviços  prestados  por  estabelecimentos  públicos,  indenizações,

reposições,  restituições,  alcances  dos  responsáveis  definitivamente  julgados,  bem

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação

de  hipoteca,  fiança,  aval  ou  outra  garantia,  de  contratos  em  geral  ou  de  outras

obrigações legais”.

Dessa  forma,  os  créditos  a  que  se  refere  o  projeto  de  lei  em  análise  são  os

decorrentes de uma relação jurídica que não tem fundo tributário.  São exemplos:

multas pelo exercício do poder de polícia, as multas de qualquer origem ou natureza,

como as  administrativas,  trabalhistas,  penais  e  eleitorais;  créditos  decorrentes  da

utilização do patrimônio, como os foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação;

dos créditos decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia

de contratos em geral ou de outras obrigações, como os créditos rurais; créditos de

ressarcimento ao erário, entre outros.

Tais  créditos,  por  não  terem  natureza  tributária,  não  se  submetem,  portanto,  à

legislação  de normas  gerais  de  direito  tributário  (art.  146,  III,  da  Constituição da

República),  constantes  do  Código  Tributário  Nacional  (Lei  nº  5.172,  de  1966,

recepcionada com  status de lei complementar). Por outro lado, como anteriormente

exposto,  após  a  inscrição  em  dívida  ativa,  podem ser  objeto  de  execução  fiscal,

conforme o art. 1º e seguintes da Lei nº 6.830, de 1980, também conhecida como Lei

de Execuções Fiscais.
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As  matérias  constantes  no  projeto  se  inserem  no  domínio  da  competência

legislativa estadual, conforme estabelecem os incisos I e XI do art. 24 da Constituição

da República, segundo o qual compete à União, aos estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre direito financeiro e sobre procedimentos em matéria

processual. Além disso, no que se refere aos temas de direito administrativo, o estado

possui competência legislativa residual (§ 1º do art. 25 da Constituição).

Reconhecermos  que a  competência  legislativa  sobre  decadência  e prescrição é

tema controverso.  Todavia,  não há que se confundir  a decadência e a prescrição

relativas às relações privadas, matérias de direito civil e processual civil submetidas à

competência  legislativa  privativa  da  União  (art.  22,  I,  da  Carta  Maior),  com  a

decadência e prescrição administrativas, matérias inseridas na autonomia política e

legislativa dos estados membros, municípios e Distrito Federal.

A ausência de norma específica para regrar a formação de créditos não tributários e

estabelecer, por exemplo, o prazo decadencial do direito de constituí-los e o prazo

prescricional para o exercício da pretensão de sua cobrança, tem gerado sucessivos

debates em âmbito jurisprudencial e doutrinário.

No que concerne ao prazo decadencial – o tempo para o exercício do poder de

polícia estatal com o fim de apurar a prática de infração – e ao prazo prescricional –

para a cobrança forçada dos valores devidos –, o professor Celso Antônio Bandeira

de Mello  ensina  que,  faltando regra  específica  que disponha de modo diverso,  o

prazo deverá ser o de cinco anos, considerando ser uma “constante nas disposições

gerais estatuídas em regras de Direito Público, quer quando reportadas ao prazo para

o administrado agir, quer quando reportadas ao prazo para a Administração fulminar

seus próprios atos”. (in: Curso de Direito Administrativo 23ª Ed. Malheiros, p. 1018).

No  julgamento  do  recurso  representativo  da  controvérsia  sobre  o  prazo

prescricional (Recurso Especial nº 1.105.442/RJ), o Superior Tribunal de Justiça teve

a oportunidade de discutir se, à míngua de previsão legal de outro prazo, caberia

invocar a norma geral constante no Código Civil (prescrição vintenária) ou o prazo de

cinco anos previsto no Decreto nº 20.910,  de 1932,  tendo prevalecido a segunda

hipótese, por questões de analogia e isonomia.

Como  se  vê,  o  tema  merece  a  atuação  do  legislador,  de  forma  a  pacificar  e

uniformizar tais questões.
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No âmbito da administração pública federal a questão foi resolvida por força da

alteração inserida pela Lei nº 11.941, de 2009, na Lei nº 9.873, de 1999, que inseriu o

art. 1º-A e estabeleceu o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação

de execução da multa administrativa, com o seguinte teor:

“Art.  1º  A –  Constituído  definitivamente  o  crédito  não tributário,  após  o  término

regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução

da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa

por infração à legislação em vigor.”

Os artigos 2º a 4º da proposição em tela, portanto, vêm justamente disciplinar a

fixação de prazos de decadência e de prescrição para a constituição de créditos não

tributários do Estado, uniformizando a formação do crédito, com base nas diretrizes

existentes  para  o  crédito  tributário.  Conforme  se  depreende  de  tais  dispositivos,

respectivos prazos serão fixados em cinco anos.

Constata-se  que  as  normas  decadenciais  em  tudo  se  assemelham  às  regras

constantes no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as

infrações  e  sanções  administrativas  relativas  ao  meio  ambiente,  estabelece  o

processo  administrativo  federal  para  apuração  destas  infrações  e  dá  outras

providências.

O  art.  5º  do  projeto  dispõe  que  os  créditos  não  tributários  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 cobrança dos débitos fiscais federais.

Essa norma está em sintonia com os artigos 127 e 226 da Lei nº 6.763, de 1975,

que  trata  dos  créditos  tributários.  De  acordo  com  o  art.  6º,  as  novas  regras  se

aplicarão aos processos administrativos de constituição de créditos não tributários em

curso, computando-se a Taxa Selic como critério de atualização do débito a partir da

data de sua publicação.

O art. 7º do projeto estabelece a remissão dos seguintes créditos estaduais não

tributários  decorrentes  de  penalidades  aplicadas  pelo  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária – IMA – e pelas entidades integrantes do Sisema: I – de valor original

igual ou inferior a R$15.000,00, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua
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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, 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 1° de janeiro de 2013 e 31 de

dezembro de 2014.

Em  primeiro  lugar,  registre-se  que  não  se  aplica  aqui  o  disposto  na  Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

–, que preconiza a necessidade de que esse tipo de proposta esteja acompanhada de

estudo técnico e das medidas compensatórias  previstas no art.  14 desse diploma

legal.  Pela  literalidade  do  mencionado  dispositivo,  ele  se  aplica  somente  à

“concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária  da qual

decorra renúncia de receita”.

Ou seja, para fins de aplicação da LRF, o conceito de “renúncia de receita” refere-se

à “renúncia de receita tributária”, compreendendo “anistia, remissão, subsídio, crédito

presumido,  concessão de isenção em caráter  não geral,  alteração de alíquota  ou

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou

contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.” (art.

14, §1º)

Ademais, o § 3º, inciso II, do art. 14 da LRF excepciona dos casos de renúncia o

cancelamento  de débito cujo  montante  seja  inferior  ao  dos respectivos custos  de

cobrança.

A remissão proposta é necessária para impedir o prolongamento das execuções

fiscais deficitárias, levando em consideração o tempo médio de duração e o custo

médio de um executivo fiscal para o Estado. Esta comissão já teve oportunidade de

debater,  quando da análise do Projeto de  Lei  nº  2.442,  de 2011,  a conclusão da

Advocacia-Geral do Estado, de que uma execução fiscal custa aos cofres estaduais

algo em torno de R$15.000,00. Já na exposição de motivos conjunta, aduzem as

autoridades estaduais que tal valor já seria de R$16.000,00.

Pelos mesmos fundamentos, em prol do princípio da economicidade, o art. 8º do

projeto dispõe que o titular do órgão ou entidade poderá, por meio de resolução, no
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âmbito de sua competência,  determinar  a não constituição ou o cancelamento de

crédito  não  tributário  do  Estado  nas  seguintes  hipóteses:  (i)  em  razão  de

jurisprudência  pacífica  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  do  Supremo  Tribunal

Federal  contrária  ao  Estado,  observado parecer  normativo  da  Advocacia-Geral  do

Estado; ou (ii) de valor original até a 2.000 duas mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais. A mencionada norma reproduz o §3º do art. 227 da Lei nº 6.763, de

1975, que prescreve, mutatis mutandis, as mesmas regras para o crédito tributário do

Estado.

O art.  9º  prevê que o pagamento  do  crédito  estadual  não tributário  poderá  ser

parcelado,  observadas  as  regras  previstas  no  regulamento,  e  o  art.  10  trata  do

programa  de  incentivo  de  pagamento  de  créditos  estaduais  não  tributários,

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não,  que será

criado pelo Poder Executivo, nos termos de regulamento, de acordo com as regras

constantes nos artigos 11 a 14.

Interessante notar que o art. 11 trata das formas de pagamento do crédito estadual

não tributário consolidado nos termos do programa que poderão ser: I – à vista, com

até 90% de redução das multas; Il – em duas parcelas iguais e sucessivas, com até

80% de redução das multas; IIl – em três parcelas iguais e sucessivas, com até 70%

de redução das multas; IV – em quatro parcelas iguais e sucessivas, com até 60% de

redução das multas; V – em cinco parcelas iguais e sucessivas, com até 50% de

redução das multas; Vl – em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com até

25%, de redução das multas.

O art. 15 do projeto autoriza que o IMA e as entidades integrantes do Sisema, nos

termos do regulamento, celebrem transação tendo por objeto o descumprimento de

obrigações assumidas e penalidades previstas em termos de ajustamento de conduta

ou termos de compromisso (astreintes).

A previsão de multas cominatórias em termos de ajustamento de conduta tem a

finalidade de compelir  o compromitente a cumprir a  obrigação ali  determinada em

conformidade com a lei, no prazo fixado. Tem, portanto, a natureza de astreinte.

Nos termos da Súmula nº 23 do Conselho Superior do Ministério Público de São

Paulo,  “a  multa  fixada  em  compromisso  de  ajustamento  não  deve  ter  caráter
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compensatório,  e  sim  cominatório,  pois  nas  obrigações  de  fazer  e  não  fazer

normalmente mais interessa o cumprimento da obrigação pelo próprio devedor que o

correspondente econômico”.

Como bem observado na exposição de motivos, tal medida solucionará um grave

problema enfrentado pelos órgãos integrantes do Sisema quando da execução de

TACs ou TCs, de forma a, mediante transações com os interessados inadimplentes,

fixarem obrigações pecuniárias  proporcionais  ao valor  da  obrigação principal  para

viabilizar o cumprimento da obrigação.

Ressalte-se  que,  nessa esteira,  já  vem  opinando a  Advocacia-Geral  do  Estado,

conforme se extrai do Parecer nº 15.127, de 25 de novembro de 2011, da lavra da

ilustre procuradora do Estado Dra. Nilza Aparecida Ramos Nogueira, ementado da

seguinte forma:

“Termo de Ajustamento de Conduta. Compensação ambiental. Descumprimento da

obrigação. Multa cominatória. Natureza. Valor. Limitação temporal. Possibilidade de

redução. Cumprimento da obrigação principal. Máxima Proteção ao meio ambiente.

Administração consensual e eficiência”.

Nas palavras da autora, “em relação à multa cominatória, de natureza autônoma em

relação ao objeto do Termo de Ajustamento, por se tratar de direito patrimonial e ante

a ausência de vedação legal; e, ainda, considerando decisões judiciais que entendem

pela  possibilidade  de  mitigação  de  multa  em  face  de  cumprimento  parcial  do

pactuado,  entende-se  possível  haver  transação,  desde  que  para  viabilizar  o

cumprimento integral e imediato da obrigação principal”.

Também  o  Poder  Judiciário  vem  entendendo  que  é  indevida  a  cobrança  multa

cominatória  que  alcança  patamares  muito  acima  do  valor  da  obrigação  principal

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0707.07.145607-3/001, Relator Des. Fernando Caldeira

Brant,  11ª  Câmara  Cível,  publicado  em  24/6/2008).  Como  se  pode  perquirir  das

ementas de julgados trazidas na exposição de motivos conjunta, o Superior Tribunal

de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, a redução da multa diária cominatória

ou  a  limitação  total  a  seu  título  devido,  tanto  para  se  atender  ao  princípio  da

proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito do beneficiário.

A nova regra constante no art. 15 vem justamente ao encontro desse entendimento,
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trazendo segurança jurídica ao aplicador da lei, sendo importante ressaltar que, de

acordo com  o  §  2º  do  mesmo artigo,  “a  transação  a  que se refere  o  caput fica

condicionada ao efetivo cumprimento das obrigações assumidas ou a assunção de

novas obrigações equivalentes”.

O art.  16 é meramente explicitante, eis que dispõe que as novas regras não se

aplicarão à atividade punitiva de infrações de natureza funcional nem aos processos

de natureza tributária.

Ademais, o art. 17 da proposição acrescenta o art. 58-A na Lei nº 14.184, de 2002,

segundo o qual: “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”.  Com  efeito,  inexistindo  recurso  a  ser  julgado  pela

administração no âmbito do processo administrativo, a decisão administrativa se torna

definitiva, somente podendo ser alterada no caso de o litígio ser submetido ao Poder

Judiciário.

Apresentamos, por fim, o Substitutivo de nº 1 de forma a tornar mais claro o teor de

alguns dispositivos e em cumprimento à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.915/2015, na forma do Substitutivo nº 1,a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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 § 2° do art. 39 da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º – O exercício do dever de fiscalização da administração pública estadual,
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direta, autárquica e fundacional,  visando a apurar ação ou omissão que configure

infração administrativa ou contratual e a 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 – No caso de infração permanente ou continuada, o termo inicial  do prazo

decadencial a que se refere o caput será a data em que a autoridade administrativa

competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou fato ou o dia em que cessar

a prática da infração, devendo-se considerar o que ocorrer por último.

§  2º  –  Considera-se  exercido  o  dever  de  fiscalização  com  a  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 de o 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.  3°  –  Constituído  definitivamente  o  crédito  não  tributário,  mediante  regular

processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo.

§ 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 – Interrompe a prescrição da pretensão executória do crédito não tributário a

formalização de:

I – ato de reconhecimento do débito pelo devedor, pelo período em que durar seus

efeitos;
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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 não tributários, decorrentes de quaisquer das hipóteses que

possam, ou não, vir a compor a dívida ativa não tributária, 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

venha a ser adotado para a cobrança dos débitos fiscais federais.

§ 1º – A taxa Selic incide a partir do dia em que o débito deveria ter sido pago até o

dia anterior ao de seu efetivo pagamento, respeitando-se os índices legais fixados ou

pactuados para o período anterior à publicação desta lei.

§ 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 não tributários segundo os índices

legais fixados ou pactuados, discriminando-os em planilha de cálculo.

Art.  6º  –  Ficam  remitidos  os  seguintes  créditos  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:

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
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de ocorrência e de infração,  referente a infrações classificadas como leves, tenha

sido emitido 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 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 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  não  tributário  de  que  trata  o  caput diz  respeito

exclusivamente ao crédito 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. 7º – O titular de órgão ou entidade do poder público estadual poderá, por meio

de resolução, no âmbito de sua competência,  determinar a não constituição ou o

cancelamento de crédito 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;

II – caso o crédito não tributário seja de valor original de até 2.000 Ufemgs (duas mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 8º – O pagamento do crédito não tributário poderá ser parcelado, observadas

as regras previstas em regulamento.

§  1º  –  Para  efeito  de  parcelamento,  o  crédito  a  que  se  refere  o  caput será

atualizado  pela  taxa  Selic  ou  por  outro  critério  que  venha  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.
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Art.  9º  –  Fica  criado,  nos  termos  de  regulamento,  o  programa de  incentivo  de

pagamento de créditos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida

ativa, inclusive ajuizados.

§ 1º  – O débito será consolidado 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. 10 – O débito consolidado poderá ser pago:

I – à vista, com até 90% (noventa por cento) de redução das multas;

II  –  em duas parcelas iguais e sucessivas,  com até 80% (oitenta por cento) de

redução das multas;

III  –  em três parcelas iguais e sucessivas, com até 70% (setenta por cento) de

redução das multas;

IV – em quatro parcelas iguais e sucessivas, com até 60% (sessenta por cento) de

redução das multas;

V – em cinco parcelas iguais e sucessivas, com até 50% (cinquenta por cento) de

redução das multas;

VI – em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com até 25% (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,

caso a taxa Selic ainda não tenha sido divulgada, juros equivalentes a 1% (um por

cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

§ 2º  – As reduções das multas a que se refere o  caput não se acumulam com

quaisquer outras concedidas para o pagamento do crédito 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  não  tributário  a  que  se  refira  o  pedido,  ficando  sua

aceitação condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à
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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 não tributário consolidado a que se refere

o caput será definido em regulamento.

§ 5° – Poderá ser exigida garantia para os pagamentos acima de dez parcelas, nos

termos de regulamento.

§ 6° – 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.

§ 7° – O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00 (quinhentos reais),

salvo autorização da autoridade competente.

Art.  11  –  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.  12  –  Para  fins  do  disposto  nos  arts.  10  a  12,  tratando-se  de  crédito  não

tributário inscrito ou não em dívida ativa, os honorários advocatícios:

I – não serão devidos, em se tratando de créditos não ajuizados, ainda que inscritos

em dívida ativa;

II – serão fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito apurado após as

reduções das multas a que se refere o art. 11.

Art. 13 – Implica revogação do parcelamento:

I – a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos arts. 10 a 13;

II – o atraso por prazo superior a noventa dias no pagamento de qualquer parcela;

III – a 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.  14  –  O  IMA e  as  entidades  integrantes  do  Sisema ficam  autorizados,  nos

termos  de  regulamento,  a  celebrar  transação  tendo  por  objeto  penalidades
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decorrentes do descumprimento de obrigações assumidas em termos de ajustamento

de conduta ou termos de compromisso.

§ 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 principais assumidas nos termos de ajustamento de conduta ou nos

termos de compromisso ou à assunção de novas obrigações equivalentes.

Art. 15 – O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de

natureza funcional nem aos processos de natureza tributária.

Art. 16 – Fica acrescentado à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, o 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. 17 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – João

Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado e do presidente  do Tribunal  de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais,  encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  nº

43/2015,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “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”.

Publicada, a proposição foi  encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,

que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.



412
____________________________________________________________________________

Vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos

do art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  prevê  a  possibilidade  de  transferência  dos  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,  bem  como  dos  respectivos  acessórios  e  dos  depósitos  que  vierem  a  ser

realizados,  para  conta  específica  do  Estado,  para  fins  de  custeio  da  previdência

social,  do  pagamento  de  precatórios  e  da  assistência  judiciária,  bem  como  da

amortização da dívida com a União. Vejamos a redação do art. 1º:

“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”.

Os demais dispositivos do projeto fixam, entre outras, normas sobre remuneração

mensal  a  ser  paga  pelo  Estado  ao  TJMG  (art.  2º  da  proposição),  forma  de

remuneração do montante total dos depósitos transferidos (art. 3º), administração do

fundo  de  reserva  e  manutenção  de  seu  saldo  (arts.  4º  e  7º),  requisitos  para

transferência dos depósitos, entre os quais a celebração de termo de compromisso
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(arts.  5º  e  6º,  entre  outros),  disponibilização  de  extratos  de  movimentação  de

depósitos (art. 8º), manutenção de contas individualizadas (art. 8º, parágrafo único), a

quem compete a cura, isto é, a custódia e a administração dos referidos depósitos

judiciais, bem como a regulamentação da lei (art. 10).

De acordo com o texto da mensagem que encaminha a proposta, o projeto de lei

“faz-se  necessário  em  razão  do  alto  déficit  orçamentário  verificado  no  corrente

exercício financeiro”. Além disso, é salientado que, “caso as medidas ora propostas

não  sejam  aprovadas,  corre-se  o  risco  de,  a  partir  de  agosto  de  2015,  haver

contingenciamento  sobre o pagamento das remunerações dos servidores públicos

estaduais, proventos dos inativos e dos repasses para os demais Poderes”.

A lei em questão é de grande relevância para o pleno funcionamento das atividades

administrativas  do  Estado,  bem  como  para  a  continuidade  do  serviço  público,

princípio basilar que rege a administração pública, além de preservar uma das pedras

de toque do direito  administrativo:  o princípio da supremacia do interesse público

sobre  o  particular.  A  inexistência  de  recursos  públicos  suficientes  para  o

desenvolvimento da  prestação administrativa estatal,  caso o  Poder  Executivo  não

possa utilizar  parcela  dos recursos decorrentes  de  depósitos  judiciais,  prejudicará

sobremaneira a sociedade como um todo, de tal modo que a prestação de serviços

públicos essenciais,  como saúde,  educação,  assistência e previdência social,  será

drasticamente afetada.

Nesse contexto, demonstra-se plenamente plausível e compatível com o interesse

público a justificativa apresentada pelo governador do Estado e pelo presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na mensagem encaminhada a esta

Casa Legislativa.

Verificamos que o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

procurou adequar o conteúdo do projeto de lei à técnica legislativa, ficando claro em

seu texto que serão utilizados os depósitos judiciais tributários e não tributários.

Não obstante,  com o  objetivo  de aprimorar  o  texto do  substitutivo  aprovado na

Comissão de Constituição e Justiça, apresentamos o Substitutivo nº 2. O substitutivo

em referência também contempla algumas alterações de fundo, como ocorre no caso

em que a proposição faz referência ao Estado de Minas Gerais, quando, na verdade,

trata-se do Poder Executivo.
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Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.173/2015

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe  sobre  a  utilização  de  depósitos  judiciais  em  dinheiro,  tributários  e  não

tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas  Gerais  –  TJMG –,  para  o  custeio  da  previdência  social,  o  pagamento  de

precatórios e assistência judiciária e a amortização da dívida com a União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –

poderão  ser  transferidos  para  conta  específica  do  Estado,  para  o  custeio  da

previdência  social,  o  pagamento  de  precatórios  e  assistência  judiciária  e  a

amortização da dívida com a União.

§  1º  –  Esta  lei  aplica-se  aos  depósitos  judiciais  existentes  na  data  de  sua

publicação  na  instituição  financeira  encarregada  de  custodiá-los,  bem  como  aos

respectivos  acessórios,  e  aos  depósitos  que  vierem  a  ser  realizados  após  a

publicação desta lei.

§ 2º – A transferência de que trata o caput será de:

I – 75% (setenta e cinco por cento) do valor total depositado, no período de um ano

contado da data de publicação desta lei;

II – 70% (setenta por cento) do valor total depositado, no período subsequente ao

previsto no inciso I.

§  3º  –  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  depósitos  judiciais  tributários

transferidos ao Estado e aos municípios por força de lei.

§ 4º – A parcela não transferida dos depósitos judiciais a que se refere o caput 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 correspondente.

Art.  2º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  do  art.  1°  será  objeto  de

remuneração  mensal  paga  pelo  Poder  Executivo  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 o caput será paga até o dia 20 de

cada mês ou será retida do montante devido pelo Poder Executivo 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 Poder Executivo garantirá a

remuneração  do  montante  total  transferido  nos  termos  do  art.  1°,  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 § 4º do art. 1º, será calculado o valor total dos depósitos judiciais,

que corresponderá  à soma do valor  integral  dos depósitos  existentes  na  data da

publicação  desta  lei  com  os  depósitos  posteriormente  realizados,  atualizada  com

base  no  índice  acordado  entre  o  TJMG  e  a  instituição  financeira  custodiante,

deduzidos os pagamentos e restituições realizados.

§ 1º – Após a apuração do valor total dos depósitos judiciais a que se refere o

caput, será observado o seguinte:

I  –  no primeiro ano de vigência desta lei,  se o saldo do Fundo de Reserva for

inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total apurado, o Tesouro Estadual

recomporá  o  Fundo  de  Reserva,  a  fim  de  que  ele  volte  a  perfazer  o  referido

percentual, no prazo de trinta dias;

II – após o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do Fundo de Reserva for

inferior a 30% (trinta por cento) do valor total apurado, o Tesouro Estadual recomporá

o Fundo de Reserva, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual, no prazo

de trinta dias;

III – se o saldo do Fundo de Reserva for superior aos percentuais previstos nos

incisos I  e  II,  a  diferença será transferida para conta vinculada específica após a

providência prevista no parágrafo único do art. 2º desta lei.

§ 2º – A apuração a que se refere o caput deste artigo será realizada pela instituição

financeira custodiante, e o valor apurado será comunicado ao Poder Executivo e ao

TJMG no primeiro dia de cada mês.

§ 3º – A transferência prevista no art. 1º será suspensa sempre que o saldo do

Fundo de Reserva for inferior ao percentual indicado nos incisos I e II do § 1º deste

artigo 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 constarão no

orçamento do Estado como Fonte de Recursos específica, com a identificação de sua

origem e aplicação.

Art. 6º – Caso o saldo do Fundo de Reserva a que se refere o § 4º 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  correspondente,  o  TJMG

comunicará o Poder Executivo, que disponibilizará, em até três dias úteis, por meio

de depósito no Fundo de Reserva, a quantia necessária para honrar a restituição ou o

pagamento do depósito judicial.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput, o TJMG

bloqueará a quantia necessária à restituição ou ao pagamento do depósito judicial

diretamente nas contas mantidas pelo Poder Executivo em instituições financeiras,

inclusive mediante a utilização de sistema informatizado.

Art. 7º – A instituição financeira custodiante disponibilizará ao Poder Executivo e ao

TJMG, diariamente, extratos com a movimentação dos depósitos judiciais, indicando

os saques efetuados, os depósitos e os rendimentos, bem como o saldo do Fundo de

Reserva, apontando eventual excesso ou insuficiência.

Parágrafo único – Os depósitos judiciais de que trata esta lei serão mantidos pela

instituição financeira custodiante em contas individualizadas, com a menção expressa

à  quantia  total  depositada,  acrescida  dos  respectivos  rendimentos,  ao  montante

transferido e ao remanescente em poder da instituição financeira.

Art. 8º – É vedado à instituição financeira custodiante realizar saques no Fundo de

Reservas a que se refere o § 4º do art. 1º desta lei para a devolução a depositante ou

para  a  conversão  em  renda  do  Estado,  em  relação  a  importâncias  relativas  a

depósitos efetuados não abrangidos por esta lei.

Art. 9º – O Poder Executivo firmará termo de compromisso com o TJMG para a

implementação do disposto nesta lei.

Art. 10 – A custódia e a administração da integralidade dos depósitos judiciais a que

se refere esta lei caberá ao TJMG, incumbindo ao Poder Executivo a regulamentação

desta lei no âmbito das ações que lhe couberem.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Fábio  Cherem,  relator  –  Tiago  Ulisses  –  Durval

Ângelo – Vanderlei Miranda – Gustavo Corrêa (voto contrário) – Gustavo Valadares

(voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado e do presidente  do Tribunal  de Justiça do

Estado de Minas Gerais,  o projeto de lei  em análise “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”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 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 n° 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  em análise  estabelece a  possibilidade de transferência  dos  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, bem como os respectivos acessórios e os depósitos que vierem a ser realizados,

para  conta  específica  do  Estado,  para  fins  de  custeio  da  previdência  social,  do

pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como de amortização da

dívida com a União.
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Estabelece, ainda, a criação de Fundo de Reserva, composto pelas parcelas não

repassadas,  destinado  a  garantir  a  restituição  ou  os  pagamentos  referentes  aos

depósitos, conforme decisão proferida no processo judicial de referência.

Nesse sentido, assim dispõe o art. 1º da proposição:

“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”.

Em  seguida,  o  projeto  prevê  normas  sobre:  a)  remuneração  a  ser  paga

mensalmente pelo Estado ao TJMG (art. 2º); b) remuneração do montante total dos

depósitos transferidos (art. 3º); c) administração do fundo de reserva, manutenção de

seu saldo e bloqueios de quantias em caso de não pagamento por parte do Estado

(arts.  4º  e  7º);  d)  requisitos  para  transferência  dos  depósitos,  quais  sejam,

obrigatoriedade de inclusão no orçamento do Estado dos recursos provenientes da

transferência  e  celebração  de  termo  de  compromisso  (arts.  5º  e  6º);  e)

disponibilização de extratos de movimentação de depósitos e manutenção de contas

individualizadas  (art.  8º);  f)  a  quem  compete  a  cura,  ou  seja,  a  custódia  e  a

administração dos referidos depósitos judiciais, bem como a regulamentação da lei

(art. 10).
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O governador do Estado afirma, por meio da Mensagem nº 43/2015, que o projeto

de  lei  representa  o  resultado  “de  iniciativa  conjunta  dos  Poderes  Executivo  e

Judiciário  e  faz-se necessário  em razão do alto  déficit  orçamentário  verificado no

corrente exercício financeiro”.

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,  afirmando,  quanto  à  iniciativa,  que  a  “autoria  conjunta  da

proposição,  do  governador  do  Estado  e  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado,  resguarda a iniciativa de ambos os Poderes”,  uma vez que a proposição

abrange matérias de competência desses poderes.

Entretanto, com o “intuito de conferir mais clareza ao texto legal e visando adequá-

lo à técnica legislativa” (…), apresentou o Substitutivo n° 1.

A Comissão de Administração Pública, em reunião conjunta com esta comissão,

considerou o projeto meritório, opinando pela sua aprovação na forma do Substitutivo

n° 2, que apresentou e com o qual concordamos.

Ressalta-se  que  o  referido  substitutivo  também  busca  adequar  a  proposição  à

técnica legislativa e mantém as alterações promovidas pelo Substitutivo nº 1.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

das medidas propostas gera impacto  positivo  para os cofres  estaduais.  O Estado

obterá receita extra não prevista inicialmente em seu planejamento para enfrentar o

déficit fiscal expresso na Lei nº 21.695, de 2015, Lei Orçamentária Anual, de R$7,273

bilhões.  Ressalta-se  que  a  inadimplência  do  Estado  em  decorrência  do  não

cumprimento de suas obrigações, tais como as previdenciárias ou de amortização da

dívida, geraria um ônus substancial ao erário.

Por fim, entendemos ser necessário apresentar, ao Substitutivo nº 2, a Emenda nº

1, ao final redigida, com o intuito de trazer maior clareza ao comando do parágrafo

único do art. 2º.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.173/2015, em 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de Administração



420
____________________________________________________________________________

Pública, com a Emenda nº 1, redigida a seguir, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

Parágrafo único – A remuneração a que se refere o caput será paga até o dia 20 de

cada mês, ou o TJMG reterá,  no ato da transferência prevista no  art.  1º,  o  valor

referente à remuneração devida.”.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Tiago  Ulisses,  relator  –  Professor  Neivaldo  –

Agostinho Patrus Filho – Durval Ângelo – Bonifácio Mourão (voto contrário) – Felipe

Attiê (voto contrário).

PARECER PARA O 2º 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”.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna, agora, o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise 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
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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.

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”.

Salientou  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”.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  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 em 2015 e R$15,6 milhões

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.

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.
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Por  fim,  conforme  parecer  desta  comissão  em  1º  turno,  foi  apresentado  o

Substitutivo nº 1, que, além de correções de técnica legislativa, incorporou a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as seguintes modificações propostas

pelo governador do Estado: especificação dos percentuais do Adicional de Local de

Trabalho para os servidores que ocupam a carreira de Médico da Área de Defesa

Social; revogação do 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; e alteração do 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.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.864/2015, em 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Celise Laviola – Rogério Correia – Sargento

Rodrigues – Roberto Andrade.

PROJETO DE LEI Nº 1.864/2015

(Redação do Vencido)

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.
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§  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;

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:
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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.

ANEXO

(a que se refere o § 1º 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 2.7.2015.

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 2.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 2.7.2015.

I.1.3 – CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL
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Carga horária: 30 horas

* – A Carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 2.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 2.7.2015.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Comissão de Administração Pública

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”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a Emenda

n° 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma

do  Substitutivo  nº  1  que  apresentou.  Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  opinou  pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública.

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,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Informa-se ainda que o projeto em análise tramita em regime de urgência.

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.

Como mencionado na mensagem que acompanha a proposição, as medidas nela

previstas estão inseridas no conjunto de iniciativas do governo do Estado que visam à
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valorização dos servidores públicos do Poder Executivo. Para tanto, de forma bem

sucinta, propõe a concessão de abono para os servidores da Saúde, do Instituto de

Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Ipsemg  –  e  para  os

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.  Adicionalmente,  prevê  a  reestruturação  da  carreira  de

auditor interno do Poder Executivo, mediante a concessão de reajustes escalonados,

bem como fixa regras para a promoção por escolaridade na carreira de pesquisador

em  ciência  e  tecnologia  e  a  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.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  quando  da  sua  análise  preliminar,  não

identificou  óbices  que  impediriam a  regular  tramitação  do  projeto  e  apresentou  a

Emenda n° 1, que tem por finalidade excluir os arts. 17, 18, 20 e 22, e acolheu o

conteúdo  das  mensagens  do  governador  encaminhadas  a  esta  Casa  Legislativa,

além de proceder aos ajustes necessários em decorrência de tal medida.

Esta comissão, por sua vez, apresentou o Substitutivo nº 1, que foi aprovado pela

Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. O mencionado substitutivo, além

de incorporar ao projeto as alterações propostas por parlamentares e pelo governador

do Estado, aperfeiçoou a proposição e a adequou à técnica legislativa, bem como à

legislação em vigor.

Dentre as principais alterações, podemos citar as seguintes: a antecipação para 1°

de junho de 2015 do pagamento da primeira parcela do abono aos servidores das

carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Saúde  do  Poder  Executivo,  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – e dos 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;  a  paridade  remuneratória  entre  os  diretores  da  Escola  do  Colégio

Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e os diretores da Secretaria

de  Estado  de  Educação;  o  esclarecimento  da  questão  referente  à  data  de
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incorporação do abono previsto para os servidores inativos;  o esclarecimento dos

critérios  para a  promoção dos servidores da carreira de  auditor  interno do  Poder

Executivo; a supressão do art. 19 do projeto, em razão da sua correlação com os

dispositivos suprimidos na Comissão de Constituição e Justiça; alteração da redação

do art.  23, de modo a adequá-lo aos casos de vigência específica;  a inclusão de

dispositivo para publicação pelo Executivo das tabelas de vencimento das carreiras

da Saúde e das carreiras lotadas no Ipsemg após a incorporação de cada parcela dos

abonos concedidos,  bem como das tabelas  de vencimento da  carreira  de  auditor

interno  após  a  concessão  de  cada  reajuste;  a  inclusão  de  dispositivo  para

esclarecimento  da  manutenção  na  nova  estrutura  da  carreira  dos  servidores

ocupantes do cargo de auditor interno do Poder Executivo no nível e grau que se

encontrarem na data de publicação da lei.

O  governador  do  Estado enviou  mensagens  ao projeto,  propondo  as  seguintes

emendas: Emenda nº 8, para alterar a redação do caput do art. 1º, com a finalidade

de modificar o início da vigência do abono incorporável assegurado aos servidores

das carreiras do Grupo de Atividades da Saúde do Poder Executivo; Emenda nº 9,

para alterar a redação do art. 4º, de modo a estabelecer que o abono será devido aos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e detentores de função pública

das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo em

exercício nas unidades vinculadas à prestação de serviços de assistência à saúde, no

âmbito da Universidade Estadual de Montes Claros, bem como alterar  o início da

vigência do referido abono; Emenda nº 10, para alterar a redação do caput do art. 5º

modificando o início da vigência do abono incorporável assegurado aos servidores da

carreira que especifica lotados no Ipsemg; e Emenda nº 11, propondo o acréscimo de

dispositivo ao projeto, para alterar a redação do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21

de janeiro de 2011,  que trata do cargo de provimento em comissão de diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar.

Nas  referidas  mensagens,  informa-se  ainda  que  a  Emenda  nº  11  não  possui

impacto financeiro adicional, já o impacto decorrente das Emendas de nº 8 a nº 10 foi

calculado no valor de R$ 4.919.805,80, o que, segundo a mensagem, está de acordo

com a disponibilidade financeira e orçamentária e é compatível  com os limites de

despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Com a finalidade de adequar  a  proposição à  técnica legislativa e incorporar  as

emendas do governador, apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1 ao

vencido.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.019/2015 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  Poder  Executivo  que

menciona, altera a estrutura da carreira de Auditor Interno e altera as Leis nºs 15.304,

de 11 de agosto de 2004,  15.466,  de 13 de janeiro de 2005 e 15.961,  de 30 de

dezembro de 2005, e a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e aos 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, abono

incorporável no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir de 1º de

junho de 2015.

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 incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões e não será

considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto férias e gratificação

natalina.

Art. 2º – O abono de que trata o art. 1º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e aos detentores de função

pública das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo em quatro

parcelas  no  valor  de  R$47,50  (quarenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  nas

seguintes datas:

I – em 1º outubro de 2015, a primeira parcela;

II – em 1º janeiro de 2016, a segunda parcela;

III – em 1º de abril de 2016, a terceira parcela;

IV – em 1º julho de 2016, a quarta parcela.
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Parágrafo único – Em decorrência da incorporação de que trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de julho de 2016.

Art.  3º  – O servidor  inativo e o pensionista  que fizerem jus à paridade e cujos

proventos e pensões 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,  farão  jus  aos  acréscimos  remuneratórios  decorrentes  da  incorporação

prevista no art. 2º desta lei a partir da data da referida incorporação ao vencimento

básico.

Art. 4º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e  aos  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 em unidade vinculada à prestação de

serviços  de  assistência  à  saúde  no  âmbito  da  Universidade  Estadual  de  Montes

Claros – Unimontes –, abono no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais,

a partir de 1º de junho de 2015.

Art. 5º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e aos detentores de função pública das carreiras de Analista de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social,  Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo,

a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art. 1° da Lei nº 15.465,

de 13 de janeiro  de  2005,  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do

Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, abono incorporável, a partir de 1º de junho de

2015, com os seguintes valores mensais:

I – R$190,00 (cento e noventa reais) para as carreiras de Técnico de Seguridade

Social e Auxiliar 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
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contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002, não se

incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões 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

servidores, da seguinte maneira:

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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de fevereiro de 2016.

Art. 7º – A concessão do abono de que trata o art. 5º e a incorporação prevista no

art. 6º estendem-se ao servidor inativo e ao pensionista que fizerem jus à paridade e

cujos proventos e pensões tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras

de  Analista  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade  Social,  Auxiliar  de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.465, de 2005.

Art. 8º – Os incisos II e V do art. 22 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 – (…)
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II – cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias, nos termos

da legislação vigente, entre as quais serão consideradas, para promoção ao nível II,

as três avaliações especiais de desempenho;

(...)

V – comprovação da escolaridade mínima ou titulação requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:

a) certificação, nos termos de regulamento, para promoção ao nível II;

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  dois  cursos  de  pós-graduação,  lato  sensu  ou stricto  sensu,

relacionados  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  –  O  servidor  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,  ocupe  cargo  de

provimento efetivo de Auditor Interno do Poder Executivo, de trata o art. 1º da Lei nº

15.304, de 2004, terá o período de estágio probatório considerado na contagem do

tempo  necessário  para  a  primeira  promoção  a  que  fizer  jus  a  partir  da  data  de

publicação  desta  lei,  nos  termos  de  regulamento,  observados  os  requisitos  de

escolaridade e desempenho.

Parágrafo único – Nos casos em que o período de efetivo exercício do servidor,

considerado o estágio probatório, exceder o tempo necessário à promoção a que se

refere o caput, o período restante será utilizado para a promoção subsequente a que

o servidor fizer jus.

Art. 11 – O item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, que contém a estrutura da

carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, passa a vigorar na forma do Anexo I

desta lei a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 12 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Auditor
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Interno  do  Poder  Executivo,  de  que  trata  o  art.  1º  da  Lei  nº  15.304,  de  2004,

permanecerá, na nova estrutura da carreira prevista pelo art. 11 desta lei, no nível e

grau em que se encontrar na data de publicação desta lei.

Art. 13 – O item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Interno, passa a vigorar,

a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo  II  desta  lei,  com  os  valores  reajustados  em  decorrência  da  alteração  da

estrutura da carreira prevista no art. 11.

Art. 14 – Ficam reajustados em 20% (vinte por cento), a partir de 1º de julho de

2016, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, modificado pelo art. 13 desta lei.

Art. 15 – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de julho de

2017, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, decorrentes da aplicação do índice previsto no art. 14.

Art. 16 – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de julho de

2018, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, decorrentes da aplicação do índice previsto no art. 15.

Art. 17 – 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 se dará:

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
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inciso I do caput corresponda à escolaridade exigida para o nível subsequente àquele

em que o servidor 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 o servidor 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. 18 – O 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:

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.

§  1º  –  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  com  carga  horária

semanal de vinte e quatro horas nomeado para o cargo de provimento em comissão

de  Diretor  de  Escola  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar que tenha adquirido o direito ao
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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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar que passou

para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 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.”.

Art. 19 – 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.  20  –  O  Poder  Executivo  republicará,  a  cada  incorporação  de  abono  e

concessão de reajuste efetuadas em decorrência do disposto nesta lei, as tabelas de

vencimento com os valores devidamente atualizados.

Art. 21 – Não será exigida a certificação a que se refere a alínea “a” do inciso V do

art. 22 da Lei nº 15.304, de 2004, com a redação dada pelo art. 8° desta lei, para a

promoção ao nível  II  da  carreira  de  Auditor  Interno,  enquanto  o  processo  para  a

obtenção  da  referida  certificação  não  for  regulamentado  e  implementado  pela

Controladoria-Geral do Estado.

Art. 22 – Os §§ 3º e 4º do art. 23 da Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, passam

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 – (...)

§ 3° – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola 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
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comissão de Diretor de Escola que passou para a inatividade em cargo efetivo com

jornada  de  trabalho  igual  ou  inferior  a  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.".

Art.  23  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos artigos desta lei.

ANEXO I

(a que se refere o art. 11 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 2.7.2015.

ANEXO II

(a que se refere o art. 13 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 2.7.2015.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Agostinho Patrus Filho, relator – Sargento Rodrigues

– Rogério Correia – Cabo Júlio – Fábio Cherem.

PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Redação do Vencido

Dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Poder  Executivo  que

menciona e altera as Leis nºs 15.304, de 11 de agosto de 2004, e 15.466, de 13 de

janeiro de 2005.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido 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, abono

incorporável no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir de 1º de

junho de 2015.

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 incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões e não será

considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto férias e gratificação

natalina.

Art. 2º – O abono de que trata o art. 1º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e detentores de função pública

das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Saúde  do  Poder  Executivo  em  quatro

parcelas  no  valor  de  R$47,50  (quarenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  nas

seguintes datas:

I – em 1º outubro de 2015, a primeira parcela;

II – em 1º janeiro de 2016, a segunda parcela;

III – em 1º de abril de 2016, a terceira parcela;

IV – em 1º julho de 2016, a quarta parcela.

Parágrafo único – Em decorrência da incorporação de que trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de julho de 2016.

Art.  3º  – O servidor  inativo e o pensionista  que fizerem jus à paridade e cujos

proventos e pensões 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,  farão  jus  aos  acréscimos  remuneratórios  decorrentes  da  incorporação

prevista no art. 2º desta lei a partir da data da referida incorporação ao vencimento

básico.

Art. 4º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e detentores de função pública das carreiras do Grupo de Atividades de Educação
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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, da Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes –, abono no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir

de 1º de junho de 2015.

Art. 5º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e  detentores  de  função  pública  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade  Social,

Técnico de Seguridade Social,  Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo,

a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art. 1° da Lei nº 15.465,

de 13 de janeiro  de  2005,  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do

Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, abono incorporável, a partir de 1º de junho de

2015, com os seguintes valores mensais:

I – R$190,00 (cento e noventa reais) para as carreiras de Técnico de Seguridade

Social e Auxiliar 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 2002, não se

incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões 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

servidores, da seguinte maneira:

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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois reais e cinquenta centavos) ao vencimento básico dos

servidores da carreira de Analista de Seguridade Social;
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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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de fevereiro de 2016.

Art. 7º – A concessão do abono de que trata o art. 5º e a incorporação prevista no

art. 6º estendem-se ao servidor inativo e ao pensionista que fizerem jus à paridade e

cujos proventos e pensões tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras

de  Analista  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade  Social,  Auxiliar  de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.465, de 2005.

Art. 8º – Os incisos II e V do art. 22 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 – (…)

II – cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias, nos termos

da legislação vigente, entre as quais serão consideradas, para promoção ao nível II,

as três avaliações especiais de desempenho;

(...)

V – comprovação da escolaridade mínima ou titulação requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:

a) certificação, nos termos de regulamento, para promoção ao nível II;

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;
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c)  conclusão  de  dois  cursos  de  pós-graduação,  stricto  sensu ou  lato  sensu,

relacionados  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 – O servidor que ocupe cargo de provimento efetivo de Auditor Interno do

Poder  Executivo,  de trata o art.  1º  da Lei  nº  15.304,  de  2004,  terá o período de

estágio probatório  considerado na contagem do tempo necessário para a primeira

promoção a que fizer jus a partir  da data de publicação desta lei,  nos termos de

regulamento, observados os requisitos de escolaridade e desempenho.

Parágrafo único – Nos casos em que o período de efetivo exercício do servidor,

considerado o estágio probatório, exceder o tempo necessário à promoção a que se

refere o caput, o período restante será utilizado para a promoção subsequente a que

o servidor fizer jus. ".

Art. 11 – O item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, que contém a estrutura da

carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, passa a vigorar na forma do Anexo I

desta lei a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 12 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Auditor

Interno  do  Poder  Executivo,  de  que  trata  o  art.  1º  da  Lei  nº  15.304,  de  2004,

permanecerá, na nova estrutura da carreira dada pelo art. 11 desta lei, no nível e grau

em que se encontrar na data de publicação desta lei.

Art. 13 – O item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Interno, passa a vigorar,

a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo  II  desta  lei,  com  os  valores  reajustados  em  decorrência  da  alteração  da

estrutura da carreira prevista no art. 11.

Art. 14 – Ficam reajustados em 20% (vinte por cento), a partir de 1º de julho de

2016, os valores da tabela de vencimento básico constante no item III.2 do Anexo III

da Lei 15.961, de 2005, modificado pelo art. 13 desta lei.
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Art. 15 – 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. 14.

Art. 16 – 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. 15.

Art. 17 – 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. 18 – O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, ao servidor inativo e ao

pensionista, com direito à paridade, nos termos da legislação vigente.
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Art.  19  –  O  Poder  Executivo  republicará,  a  cada  incorporação  de  abono  e

concessão de reajuste efetuadas em decorrência do disposto nesta lei, as tabelas de

vencimento com os valores devidamente atualizados.

Art. 20 – Não será exigida a certificação a que se refere a alínea “a” do inciso V do

art. 22 da Lei nº 15.304, de 2004, com a redação dada pelo art. 8° desta lei, para a

promoção  ao nível  II  da  carreira  de  Auditor  Interno  enquanto  o  processo para  a

obtenção do referido título não for regulamentado e implementado pela Controladoria-

Geral do Estado.

Art. 21 – Fica acrescentado à Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, o

seguinte art. 35-A:

“Art. 35-A – 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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, 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.

Parágrafo  único  –  O  acréscimo  equivalente  a  100%  (cem  por  cento)  da

remuneração  do  cargo  de  provimento  efetivo  a  que  se  refere  o  caput  não  se

incorporará à remuneração nem servirá de base para o cálculo de nenhuma outra

vantagem, ressalvada a decorrente de gratificação natalina e adicional de férias.”.

Art.  22  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos artigos desta lei.

ANEXO I

(a que se refere o art. 11 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 2.7.2015.
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ANEXO II

(a que se refere o art. 13 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 2.7.2015.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.642

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em 1º de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.643

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em 1º de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  –
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Questões  de  Ordem  –  Correspondência:  Mensagens  nºs  48,  49  e  50/2015

(encaminhando emendas ao Projeto de Lei nº 1.864/2015, emendas ao Projeto de Lei

nº  2.019/2015  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.019/2015,  respectivamente),  do

governador do Estado – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 2.302 a 2.351/2015 – Requerimentos nºs 1.312 a 1.361/2015 –

Requerimentos Ordinários nºs 1.881 a 1.897/2015 – 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 – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos –

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 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 – Inácio Franco – Ione

Pinheiro – Isauro Calais – João Alberto – João Leite – João Vítor Xavier – Leandro

Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos

–  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 –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14 horas, 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, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O deputado Professor Neivaldo – Pela ordem, presidente. Estamos sem quórum.

Eu gostaria de pedir o encerramento da reunião.

O presidente – Eu gostaria de responder ao deputado: a presidência tem certeza de

que há quórum. Vamos ler a correspondência.

O deputado Professor Neivaldo – Sr. Presidente, mas eu queria questão de ordem,

então, para saber com quantos deputados foi aberta a reunião; porque, ao que tudo

indica,  se um  próprio  membro  da  base de governo  pede  o  encerramento,  talvez

tenhamos aberto de maneira irregular, sem quórum.

O presidente – A deputada Arlete Magalhães lerá agora a correspondência.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  –  Tenho  uma questão  de  ordem  pertinente,  Sr.

Presidente. Gostaria de saber com quantos deputados V. Exa. abriu esta reunião.

O  presidente  –  A  reunião  foi  aberta  com  46  deputados.  Aprovamos  a  ata  e

solicitamos a leitura da correspondência.

O deputado João Vítor Xavier – Está respondido, presidente.

Correspondência

– A  deputada  Arlete  Magalhães,  1ª-secretária  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 48/2015

–  A  Mensagem  nº  48/2015,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.864/2015, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 49/2015

–  A  Mensagem  nº  49/2015,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.019/2015, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 50/2015

– A Mensagem nº 50/2015, encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 2.019/2015,

foi publicada na edição anterior.
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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 2.302/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.972/2013)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos da Região –

Amar –, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

da Região – Amar –, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos da Região – Amar –, é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo principal buscar melhorias na

qualidade de vida da população, promovendo cursos profissionalizantes, oficinas de

artesanato e pintura, o Projeto Gentileza, ofertando gratuitamente curso de mosaico e

grafite para adolescentes e adultos e criando e mantendo biblioteca comunitária.

A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.303/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.985/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do Bairro Munu, com

sede no Município de Itabirito.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do

Bairro Munu, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação Comunitária Amigos do Bairro Munu é uma entidade civil

sem fins lucrativos, tendo por objetivo principal e fundamental a tentativa de resolução

de problemas e busca de melhoria na qualidade de vida, através de um serviço social

que  busca  atender  as  demandas  de  idosos  ou  pessoas  com  deficiência  que

necessitam de equipamentos como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas,

andadores,  bengalas  e  auxílio  para  medicamentos  e  consultas.  A  associação

promove todos os anos o projeto Comemoração Natalina, quando fornece brinquedos

e alimentação para as famílias carentes do bairro.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.304/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.945/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social

da Comunidade de Congonhas – Acdesc –, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Desenvolvimento Social da Comunidade de Congonhas – Acdesc –, com sede no

Município de Congonhas.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação Comunitária de Desenvolvimento Social da Comunidade

de Congonhas – Acdesc –, é uma instituição que tem por finalidades desenvolver

ações sociais, comunitárias, esportivas e culturais, tendo em vista a proteção à saúde

e à família, o combate à fome e à pobreza, a melhoria nas condições de moradia, a

integração no mercado de trabalho, a proteção ao meio ambiente. Além disso, presta

serviços  de  comunicação  escrita  e  televisiva  e  de  radiodifusão  comunitária  em

frequência  modulada de baixa  potência,  de  caráter  educativo,  cultural,  recreativo,

religioso,  informativo,  esportivo,  social  e  outros  serviços  sem  fins  lucrativos,  e

serviços de assistência social, de utilidade pública e de formação profissional, entre

outras atividades significativas em benefício da coletividade do Estado.

A entidade encontra-se em pleno e  regular  funcionamento há  mais  de  um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.305/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.071/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Perobas –

Amap –, com sede no Município de Jequitibá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

de Perobas – Amap –, com sede no Município de Jequitibá.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.
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Glaycon Franco

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos de Perobas – Amap –, é uma

entidade civil  sem fins lucrativos, de finalidade cultural,  que visa coletar  e difundir

conhecimentos sobre questões sociais e de ética ligados à promoção humana dentro

da diversidade cultural, aprofundar temas ligados a política, cultura, história, turismo e

meio ambiente e fomentar e apoiar ações de promoção social .

A entidade 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. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por objetivo

a declaração de utilidade pública da associação encontra-se legalmente amparado e

obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo aos meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.306/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.430/2011)

Declara de utilidade pública o Instituto Amapassos de Defesa da Cidadania, com

sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Amapassos de Defesa da

Cidadania, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: O Instituto Amapassos de Defesa da Cidadania é uma entidade civil de

direito privado, sem fins lucrativos, fundado em 7/10/2005. Desenvolve um importante

trabalho que tem por finalidade a conscientização política e social da população, a

fiscalização da aplicação dos recursos públicos, a defesa da cidadania, a preservação

do patrimônio público, o acompanhamento da execução de obras pelo poder público

e a apresentação de sugestões, visando o bem-estar econômico, social,  cultural e
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educacional da comunidade, entre outras atribuições. 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 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 2.307/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.507/2014)

Declara de utilidade pública a Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa de Acolhimento São Francisco

de Assis, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Bosco

Justificação: A Casa de Acolhimento São Francisco de Assis tem como finalidade

desenvolver  projetos  sociais  voltados,  principalmente,  para  o  crescimento  e

desenvolvimento  da  família  de  modo  organizado  e  com  responsabilidade  social;

trabalhar  pela  divulgação  e  prática  dos  direitos  difusos,  garantidos

constitucionalmente;  desenvolver  projetos  que  alcancem  as  crianças  e  os

adolescentes, na área de educação e lazer; incentivar o trabalho em mutirão, além da

preservação  do  meio  ambiente,  realizando  programas  de  proteção  ambiental  e

trabalhos de conscientização junto aos associados e assistidos.

Por esses e outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico

ator em sua região de atuação.

Seu estatuto, que está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil  das

Pessoas  Jurídicas,  dispõe sobre  a  destinação  do patrimônio  a  entidade  com fins
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congêneres  no  caso de  sua dissolução.  Além  disso,  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 2.308/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.658/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Sagrada

Família, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Sagrada Família, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Sagrada  Família  é  uma

associação civil sem fins lucrativos, que visa à defesa dos interesses dos moradores

locais, em especial a proteção às famílias, à infância, à adolescência e à velhice.

A associação promove também ações de assistência nas áreas de educação e de

saúde e atividades esportivas em geral.

Considerando a importância das atividades da Associação dos Moradores do Bairro

Sagrada Família,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa

para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la 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 2.309/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.655/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de

Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Catadores  de

Materiais Recicláveis 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, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Monte Alegre

de  Minas  é  uma associação  civil  sem  fins  lucrativos,  com  objetivos  de  natureza

assistencial  e  voltada  para  apoiar  e  defender  os  interesses  dos  catadores  de

materiais recicláveis, favorecendo sua organização e união.

A associação promove também a defesa da segurança dos seus associados, a luta

pelo  reconhecimento  e  respeito  da  atividade  de  catador,  a  defesa  judicial  e

extrajudicial de seus interesses, o apoio à comercialização a preço justo do material

coletado, entre outros.

Considerando a importância das atividades da associação, contamos com o apoio

dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto, que pretende declará-

la 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 2.310/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.080/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Espaço Semear, com sede no Município

de Monte Carmelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Espaço Semear, com

sede no Município de Monte Carmelo.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra
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Justificação: A Associação Espaço Semear, fundada em 2011, é uma entidade sem

fins lucrativos de caráter educativo, cultural,  assistencial e filantrópico, que atende

crianças da comunidade local em situação de extrema vulnerabilidade, por meio de

projetos de educação social, que estimulam o desenvolvimento intelectual e afetivo

através de atividades lúdicas e interativas.

O Espaço Semear adota como princípio a educação interativa e transformadora,

considerando a condição de desenvolvimento de cada indivíduo e suas diversificadas

maneiras de aprendizado e expressão social, fortalecendo a coletividade por meio da

valorização das diferenças. Valoriza também a ética e a orientação cristã, primando

pela solidariedade e busca do bem comum ao semear valores da paz e da cidadania,

contribuindo para a transformação das novas gerações em cidadãos conscientes de

seus direitos e deveres, capazes de lutar por melhores condições de vida por meio da

inserção nos canais de participação social. Infunde o respeito aos direitos humanos, o

repúdio aos preconceitos e discriminações de qualquer natureza.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pela Associação Espaço

Semear, 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 2.311/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.653/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Integração Social Bairro

Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e Integração

Social Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Monte Alegre de

Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.

Deiró Marra
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Justificação: A Associação Comunitária e Integração Social Bairro Nossa Senhora

Aparecida é uma associação civil sem fins lucrativos que visa dar proteção à família,

à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice dos moradores do bairro.

A  associação  trabalha  também  com  ações  de  amparo  às  famílias  carentes,

promovendo a habilitação e reabilitação de moradores com deficiência, a integração

ao mercado de trabalho, a promoção da cultura, o apoio aos esportes e a assistência

à saúde e à educação.

Considerando a importância das atividades que a instituição realiza, contamos com

o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de

lei, que pretende declará-la 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 2.312/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.141/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo

Agostinho – Amagost –, 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 de Moradores e Amigos

do Bairro Santo Agostinho – Amagost –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Ione Pinheiro

Justificação: A Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho –

Amagost  – é entidade civil  sem fins lucrativos,  de finalidade filantrópica e caráter

educacional, cultural e assistencial.

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 27/7/1998. Além disso, a entidade funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.
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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 2.313/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.128/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  –

Consep –, com sede no Município de Viçosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública – Consep –, com sede no Município de Viçosa.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Paulo Lamac

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

que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário  de Segurança Pública  –

Consep.

Fundado no ano de 2010, o Consep de Viçosa é uma entidade sem fins lucrativos

que atua na promoção de atividades relacionadas com segurança pública em Viçosa,

bem como na promoção de campanhas educativas associadas ao tema.

Diante do exposto, pedimos 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 2.314/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.656/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Jardim Eldorado

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 declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Jardim Eldorado de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação:  A Associação  de  Moradores  do  Bairro  Jardim  Eldorado  de  Monte

Alegre de Minas é uma associação civil  sem fins lucrativos,  que tem objetivos de

natureza assistencial, trabalha pela melhoria das condições de vida dos moradores

do  bairro,  promove  a  socialização  entre  os  vizinhos,  organiza  atividades  sociais,

culturais e esportivas no bairro e busca dar assistência material aos moradores mais

carentes.

Considerando a importância das atividades da Associação de Moradores do Bairro

Jardim Eldorado de Monte Alegre de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares

desta Casa Legislativa 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 2.315/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.657/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Luta pela Vida, com sede no Município de

Monte Carmelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Luta pela Vida, com sede

no Município de Monte Carmelo.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Associação Luta pela Vida é uma associação civil sem fins lucrativos,

com objetivos de natureza assistencial, recreativa e educacional, voltada para o apoio

psicossocial  e  material  aos  pacientes  em  tratamento  do  câncer,  especialmente

crianças, e aos seus familiares.

A associação promove eventos, feiras e bazares visando à obtenção de doações

para  executar  seus  objetivos,  além  de  trabalhar  em  ações  voltadas  para  a

humanização do ambiente hospitalar.
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Considerando a importância das atividades da associação, contamos com o apoio

dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto, que pretende declará-

la 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 2.316/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.660/2014)

Declara de utilidade pública a Sopa da Fraternidade 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  declarada de utilidade pública  a Sopa da Fraternidade 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, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Sopa da Fraternidade de Monte Alegre de Minas é uma associação

civil  sem fins lucrativos, que tem objetivos de natureza beneficente,  assistencial  e

filantrópica,  em prol  das crianças e dos idosos carentes do município,  através do

fornecimento de sopa aos necessitados, visando a sua subsistência.

A associação promove também eventos públicos visando à participação dos seus

assistidos, buscando sua elevação educacional e cultural.

Considerando a importância dessas atividades da Sopa da Fraternidade de Monte

Alegre de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa

para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la 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 2.317/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.310/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Arca da Vida, com sede no Município de

Campo Belo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Arca da Vida, com sede

no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Vanderlei Miranda

Justificação: A Associação Arca da Vida é uma entidade não governamental sem

fins  lucrativos,  criada  em  2/7/2012,  com  a  finalidade  de  desenvolver  importantes

trabalhos  de  assistência  social  filantrópica,  promover  melhorias  e  bem-estar  dos

moradores de sua área de abrangência.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à associação melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, uma vez que a entidade atende aos requisitos

da Lei nº 1.972, de 1998. Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos 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 2.318/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.370/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Memorial Unida – Amu –, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Memorial Unida – Amu –,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Vanderlei Miranda

Justificação:  A  Associação  Memorial  Unida  –  Amu  –,  é  uma  entidade  não

governamental  sem  fins  lucrativos,  criada  em  28/5/2012.  Tem  a  finalidade  de

desenvolver importantes trabalhos na promoção e no desenvolvimento de políticas de

proteção especial  à  criança  e  ao  adolescente,  promover  a  cultura,  a  defesa  e  a
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conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico  e  a  inclusão  digital,  entre  outras

atividades.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar  à  Amu  melhores  condições  para  o

desenvolvimento das suas atividades, uma vez que a entidade atende aos requisitos

da Lei nº 1.972, de 1998.

Esperamos contar 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 2.319/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.661/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio,

com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Santo Antônio, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio é uma associação

civil sem fins lucrativos, que tem objetivos de natureza assistencial, sendo o objetivo

básico congregar os moradores do bairro em torno de seus principais problemas e

necessidades fundamentais, em especial os relacionados às questões de habitação,

trabalho, recreação e desenvolvimento local.

A associação promove também ações que visam à melhoria e à conservação da

infraestrutura urbana e à conquista de novos investimentos públicos para o bairro.

Considerando a importância das atividades da Associação de Moradores do Bairro

Santo Antônio, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.320/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.659/2014)

Declara de utilidade pública o Albergue São Francisco de Assis 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 declarado de utilidade pública o Albergue São Francisco de Assis 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, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: O Albergue São Francisco de Assis de Monte Alegre de Minas é uma

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  cujo  objetivo  é  dar  abrigo  temporário  aos

caminheiros  ou  moradores  de  rua,  fornecer  sopa  aos  necessitados,  prestar

assistência a parturientes sem recursos e outros serviços sociais a essa parcela mais

pobre da nossa sociedade.

Considerando a importância das atividades do Albergue São Francisco de Assis de

Monte  Alegre  de  Minas,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa

Legislativa  à  aprovação deste  projeto  de  lei,  que pretende declará-lo  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 2.321/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.197/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Seguidores do Caminho, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Seguidores do Caminho,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.
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Antonio Lerin

Justificação: A Associação Seguidores do Caminho é uma entidade filantrópica e

beneficente, em funcionamento desde 8/3/2009, que tem por finalidades:

a) realizar projetos voltados à assistência social; à cultura, inclusive a audiovisual; à

educação; ao desporto em todas as espécies; ao lazer; à saúde; à defesa do meio

ambiente;  à ética;  à paz;  aos direitos  humanos;  à democracia e a outros  valores

universais; à capacitação profissional visando à reinserção social e à recuperação de

toxicômanos  (álcool  e  outras  drogas),  todos  como  meio  de  produção  e

desenvolvimento da cidadania e valorização humana com a população carente;

b)  prestar  serviços  de  acolhimento  em república  através da  oferta de proteção,

apoio  e  moradia  a  grupos  de  pessoas,  maiores  de  18  anos,  em  situação  de

abandono, vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos

ou  extremamente  fragilizados  e  sem  condições  de  moradia  e  autossustento,  por

tempo determinado;

c)  proporcionar  o  estabelecimento  de  uma  rede  de  ajuda,  no  processo  de

recuperação  das  pessoas  com  dependência  e  codependência,  resgatando  a

autoestima e a cidadania e buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação

física, psicológica e de reinserção social;

d) prevenir e combater a dependência do alcoolismo e outras drogas sob todas as

suas formas e manifestações;

e) prestar assistência psicossocial ajudando na reinserção do dependente de álcool

e outras drogas pós-internação em comunidade terapêutica;

f) prestar assistências psicológica, social e espiritual aos dependentes de álcool e

outras drogas, bem como a seus familiares;

g) colaborar com os estabelecimentos de ensino, com as entidades de assistência

social  e  com  os  clubes  de  serviços,  no  sentido  de  informar,  prevenir,  reprimir  a

dependência de álcool e de outras drogas, ajudando a combatê-las em todas as suas

manifestações,  inclusive  através  de  campanhas  e  palestras  e  outros  meios  que

possibilitem atingir seus objetivos sociais;

h)  manter  constante  comunicação  entre  associados,  comunidade  e  entidades

terapêuticas  e  assistenciais,  para  ajudar  a  promover  a  reintegração  social  dos
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dependentes  em recuperação do alcoolismo e  da  dependência  de  outras  drogas,

acompanhando-os e prestando-lhes assistência.

A Associação  Seguidores  do  Caminho  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

– 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 2.322/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.844/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Santanenses Ausentes, com sede no

Município de Santana dos Montes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Santanenses

Ausentes, com sede no Município de Santana dos Montes.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação:  A  Associação  dos  Santanenses  Ausentes  é  uma  instituição  que

objetiva manter viva a tradição do encontro dos santanenses ausentes durante as

festas da cidade, buscando a integração permanente entre os filhos do município.

Para isso,  promove reuniões e diversões de caracteres esportivo,  cívico,  estético,

social e educativo e preserva a cultura, a tradição e o espírito tradicional da cidade de

Santana dos Montes.

Tais  objetivos,  quando  fortalecem  os  laços  dos  conterrâneos,  fortalecem  o

relacionamento entre os mineiros, preservando as nossas tradições e incentivando o

culto  aos  nossos  ricos  costumes.  Assim,  somente  fazem  maior  o  nosso  Estado,

quando tornam maiores os nossos cidadãos.

A entidade encontra-se em pleno e  regular  funcionamento há  mais  de  um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por
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objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovar esta 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 2.323/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.432/2014)

Declara de utilidade pública a Nova Associação das Folias de Reis de Ibiá – Treis

Reis –, com sede no Município de Ibiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Nova Associação das Folias de Reis

de Ibiá – Treis Reis –, com sede no Município de Ibiá.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Bosco

Justificação: A Nova Associação das Folias de Reis de Ibiá – Treis Reis – é uma

associação civil de direito privado sem fins lucrativos, apolítica, sem distinção de raça,

cor, posição social ou religião entre seus membros.

A entidade  tem  por  finalidade  preservar  e  proteger  a  tradição  da  folia  de  reis,

promovendo encontros de foliões, desde que decididos em assembleia geral, e tem

como  objetivo  estimular  a  cooperação  mútua  entre  os  associados,  promovendo

campanhas junto à comunidade visando a angariar fundos para as festividades de

adoração dos Reis Magos e do sagrado nascimento de Jesus.

Por esses e outros motivos, 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 a atividade voluntariamente.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.324/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.112/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Mãe  da  Divina  Misericórdia  –

Comunidade Resgate –, 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  Associação  Mãe  da  Divina

Misericórdia – Comunidade Resgate –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Mãe da Divina Misericórdia – Comunidade Resgate –,

fundada em abril de 2001, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo

primordial  ajudar  as  pessoas,  especialmente  as  marginalizadas.  Encontra-se

devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca

de Juiz de Fora. Conforme atesta a Fundadora e Moderadora-Geral, Cristina Maria

Ribeiro Pinto, a entidade funciona há mais de 11 anos, sendo sua diretoria composta

por pessoas idôneas, não remuneradas 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 2.325/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.373/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Folia de Reis de Indianópolis, com

sede no Município de Indianópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública  a  Associação de Folia  de Reis  de

Indianópolis, com sede no Município de Indianópolis.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Associação de Folia de Reis de Indianópolis é uma entidade privada

sem  fins  lucrativos,  de  natureza  beneficente,  que  tem  por  finalidade  preservar  e

proteger a tradição da folia de reis no mencionado município.

A instituição trabalha também buscando promover encontros de foliões do município

e de toda a região, visando a estimular a cooperação mútua entre os associados e

grupos de folias de reis em prol da preservação dessa importante tradição religiosa e

popular do Estado.

Considerando a  importância  das  atividades  da Associação de Folia  de  Reis  de

Indianópolis, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a

provação 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 2.326/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.652/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Congado  Moçambique  São  Benedito

Estrela Guia, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Congado Moçambique

São Benedito Estrela Guia, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Associação Congado Moçambique São Benedito Estrela Guia é uma

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  objetivos  culturais,  artísticos  e  de

assistência social.

A  entidade  promove  ações  de  proteção  e  amparo  à  família,  à  infância,  à

maternidade,  à  adolescência,  ao  deficiente  e  à  velhice,  através  de  assistência
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educacional e de saúde à população carente, da integração de cidadãos ao mercado

de  trabalho,  do  apoio  às  atividades  esportivas,  além  de  promover  ações  de

preservação e desenvolvimento da cultura, em especial do folclore popular.

Considerando a importância dessas atividades, contamos com o apoio dos nobres

pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei,  que pretende

declará-la 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 2.327/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.528/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Resplendorense de Pastores e

Obreiros – Corpo –, com sede no Município de Resplendor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Resplendorense

de Pastores e Obreiros – Corpo –, com sede no Município de Resplendor.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Léo Portela

Justificação: A Associação Cultural Resplendorense de Pastores e Obreiros – Corpo

– é entidade civil sem fins lucrativos, partidários e religiosos que tem por finalidade a

execução de programas de proteção a crianças em situação de risco.

Como disposto em seu estatuto social, a entidade, além do objetivo acima listado,

também desenvolve atividades de apoio à arte e à cultura, entre outros, prestando

assim serviços de reconhecido interesse público.

A entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e 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 à aprovação deste projeto

de lei.

– 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 2.328/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.244/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Circo da Vida, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Circo da Vida, com sede

no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Associação Circo da Vida é uma associação civil sem fins lucrativos,

que tem objetivos de natureza cultural,  social,  educacional,  desportiva,  ambiental,

humanitária e artística, consubstanciados na colaboração técnica material e financeira

para administrar equipamentos culturais, realizar, desenvolver e gerenciar programas,

projetos e atividades artístico-culturais.

A associação  promove  também  espetáculos,  cursos,  exposições,  conferências,

seminários,  debates,  congressos,  conclaves  de  natureza  e  de  tipos  diversos,

intercâmbio entre profissionais e entidades afins. Promove ainda atividade circense

profissional e realiza estudos, pesquisas, documentação, produção e divulgação de

informações das atividades artísticas culturais.

Considerando a importância das atividades da Associação Circo da Vida, contamos

com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto

de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.329/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.446/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Hospital  da  Criança,  com  sede  no  Município  de

Uberaba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Hospital da Criança, com sede no

Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Antonio Lerin

Justificação: O Hospital da Criança é uma instituição civil de fins não econômicos,

filantrópica, beneficente, em funcionamento desde 15 de outubro de 1935, que tem

por finalidades:

a) promover a assistência médica em geral à criança e ao adolescente;

b) proporcionar à criança e ao adolescente meios para o seu bom desenvolvimento

físico;

c) promover a prática de preceitos relativos à higiene pré-natal e infantil;

d) auxiliar em todas as obras de beneficência que assegurem o desenvolvimento da

saúde e da moral da criança e do adolescente;

e) promover o bem-estar físico, afetivo e psicológico das crianças e adolescentes

atendidos  e  de  suas  famílias,  contribuindo  para  elevação  do  índice  de

desenvolvimento humano;

f)  colaborar  com  os  poderes  da  União,  do  Estado  e  do  município  no  setor  de

assistência médica e hospitalar;

g)  promover  parcerias,  convênios e contratos com instituições governamentais e

não governamentais, nacionais e estrangeiras;

h) manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos

às suas atividades;

i) promover palestras, seminários e estabelecer intercâmbios de ideias com outras

instituições afins.

O Hospital da Criança apresenta os requisitos legais para ser declarado de utilidade

pública,  razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  ao  título

declaratório proposto.

A técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal nº 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº
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107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e

a consolidação das leis.

– 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 2.330/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.632/2012)

Declara de utilidade pública a Associação Pro Ver do Brasil, com sede no Município

de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Pro Ver do Brasil, com

sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Pro Ver do Brasil  é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em 20/11/1995, em Barbacena. Tem por finalidade primordial desenvolver

programas de educação e saúde voltados para a prevenção à cegueira, incluindo

consultas  e  tratamentos.  A entidade  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de

Registro Civil das Pessoas Jurídicas em Barbacena, e sua diretoria é composta por

pessoas idôneas e não remuneradas, conforme atestado de funcionamento fornecido

pela Delegacia de Polícia Civil do município.

Assim, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.331/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.367/2014)

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão – CTCA

–, com sede no Município de Andradas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Caverna de

Adulão – CTCA –, com sede no Município de Andradas.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão – CTCA –, criada no dia

3 de setembro de 2013, é uma sociedade filantrópica e sem fins lucrativos.

A comunidade tem como finalidade atender a adolescentes, jovens e adultos do

sexo  masculino,  objetivando  a  recuperação  integral  de  pessoas  dependentes  de

psicotrópicos e entorpecentes similares, bem como de portadores de outros vícios, e

sua  reintegração  à  sociedade.  Também  realiza  orientação  e  profilaxia  social  da

toxicomania, além de promover ensino educacional e profissionalizante.

Visto  que  desenvolve  um  importante  trabalho  de  natureza  social,  é  justa  a

declaração  de  sua  utilidade  pública,  uma  vez  que  a  entidade  já  possui  título

concedido pelo município onde está localizada. 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

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 2.332/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.670/2014)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Ação  Social  Ebenezer,  com  sede no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Ação Social Ebenezer,

com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Vanderlei Miranda

Justificação:  Há  muitos  anos  exercendo  atividades  de  interesse  social,  a

Associação Ação Social  Ebenezer  é merecedora do título de utilidade pública.  No
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desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  tem  como principais  objetivos

prestar  assistência a  crianças,  jovens  e  adultos,  promovendo sua inclusão social;

proporcionar  às  pessoas e às  comunidades condições de vida  dignas;  e  oferecer

acompanhamento terapêutico a dependentes químicos, promovendo sua recuperação

integral.

– 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 2.333/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.654/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  de  Alcoólatra  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 declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatra

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, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: O Centro de Recuperação de Alcoólatra de Monte Alegre de Minas é

uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo prestar assistência

aos dependentes do álcool, visando à recuperação daqueles que desejam renunciar

ao vício.

A associação promove também a ressocialização e readaptação dos recuperandos

e recuperados junto aos seus familiares e à sociedade, auxiliando-os na reinserção

no mercado de trabalho.

Considerando  a  importância  das  atividades  do  Centro  de  Recuperação  de

Alcoólatra de Monte Alegre de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-lo de utilidade pública.

–  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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.334/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.720/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Diplomados da Escola Superior de

Guerra – Adesg –, 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  Diplomados  da

Escola Superior de Guerra – Adesg –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – Adesg –

foi fundada em 7/12/1951, com a finalidade de preservar e projetar os valores morais

e espirituais da nacionalidade; incentivar cada vez mais a amizade e a solidariedade

entre  seus  membros;  difundir  conceitos  doutrinários  e  estudos  conjunturais

relacionados com a segurança e o desenvolvimento nacional, observados os métodos

de trabalho e pesquisa da Escola Superior de Guerra – ESG – e desenvolver outras

atividades de natureza cultural e educacional.

A Adesg possui  em Uberlândia uma de suas delegacias, que é o órgão de sua

representação regional, sem personalidade jurídica própria, a qual é administrada por

um delegado, nomeado pela diretoria executiva entre seus membros. Os integrantes

da  Adesg  não  respondem,  nem  mesmo  subsidiariamente,  pelas  obrigações  da

associação

A Adesg  não  tem  fins  lucrativos,  e  seus  cursos  regulares,  ciclos  de  estudos,

simpósios,  convenções,  promoções  ou  outros  eventos  não  podem  ter  patronos,

homenageados  ou  benfeitores,  vivos  ou  mortos,  nem  lhes  são  atribuídas

denominações dos cursos regulares da ESG.

As  pessoas  que  compõem  a  diretoria  da  Adesg  de  Uberlândia  não  percebem

remuneração,  assim  como  os  demais  colaboradores  do  Curso  de  Estudos  de

Políticas e Estratégias.

A Adesg tem também como objetivos a multiplicação da ação social, o exercício

ativo  da  cidadania,  o  aperfeiçoamento  da  consciência  coletiva  da  sociedade,  o
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aperfeiçoamento  do  sistema  educacional,  a  politização  do  cidadão  e  o

desenvolvimento cívico da sociedade.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pela Adesg, 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 de

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.335/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.504/2014)

Declara de utilidade pública o Centro de Direitos Humanos de Sacramento, com

sede no Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  declarado de utilidade pública  o  Centro  de  Direitos  Humanos  de

Sacramento, com sede no Município de Sacramento.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Antonio Lerin

Justificação: O Centro de Direitos Humanos de Sacramento, também designado

pela sigla CDHS, é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de

duração indeterminada e em funcionamento desde 21 de março de 2012.

A  entidade  tem  por  finalidades,  entre  outras,  preservar  os  direitos  humanos,

coletivos  ou  individuais;  estimular  o  cumprimento  da  legislação  que  abrange  os

objetivos  da  entidade;  promover  projetos  que  visam  atender  às  necessidades  de

pessoas carentes na forma da lei; estimular parcerias entre o CDHS e o poder público

e  privado,  que  viabilizem  projetos  elaborados  para  o  comum  interesse  entre  as

partes; estimular a solidariedade, a promoção da assistência social e a promoção do

voluntariado.

Diante dessas considerações, 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

Direitos Humanos, 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 2.336/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.119/2014)

Dá denominação à Rodovia LMG-799, que liga os Municípios de Conceição das

Alagoas e de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Rodovia João Stacciarini a atual Rodovia LMG-799, que

liga os Municípios de Conceição das Alagoas e de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Antonio Lerin

Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da denominação

de  estabelecimentos,  instituições  e  próprios  do  Estado  deve  recair  em  nome de

pessoas falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes

serviços prestados à coletividade.

João Stacciarini, nascido em Jubaí, no ano de 1906, filho de Guilherme Stacciarini e

Joana Stacciarini, mudou-se para Conceição das Alagoas no ano de 1937, adquirindo

a Fazenda Alagoas, onde morou por 46 anos até seu falecimento, em 1983, e onde

criou seus filhos. João Stacciarini foi um dos desbravadores da região por onde passa

a rodovia que vai de Conceição das Alagoas até Uberaba. Criador de gado gir leiteiro,

casou-se com Zaida Brinck Stacciarini no ano de 1926, tendo permanecido casado

por 57 anos. Era descendente de italianos – único filho nascido no Brasil –, e sua

esposa  era  descendente  de  alemães.  Juntos  tiveram  seis  filhos:  João  Stacciarini

Filho,  primeiro  médico  do  Hospital  João  Henrique;  Pedro  Stacciarini,  já  falecido,

prefeito de Conceição das Alagoas de 1986 a 1988; Maria da Conceição Stacciarini;

Maria Aparecida Stacciarini; Antônio Stacciarini Brinck, engenheiro; e Sara Stacciarini,

todos residentes em Conceição das Alagoas. Cabe informar que João Stacciarini foi

um dos fundadores da Copervale, junto com os irmãos e sobrinhos.

– 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 2.337/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.679/2011)

Declara de utilidade pública o Moto Clube Esquadrão MG, com sede no Município

de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Moto Clube Esquadrão MG, com sede

no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: O Moto Clube Esquadrão MG é uma entidade civil de direito privado,

sem fins lucrativos, fundado em 10/10/2006. Desenvolve um importante trabalho de

divulgação da prática do motociclismo, esclarecendo a população dos benefícios de

se  adotar  esse  tipo  de  transporte,  considerado  rápido,  ágil,  com  menor  impacto

ambiental e redução dos congestionamentos. Promove, por meio de campanhas e

eventos,  imprescindível  trabalho  de  conscientização  dos  motociclistas  para  a

observância das leis de trânsito.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.338/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.827/2012)

Declara de utilidade pública a Associação da Juventude Carmelitana – Ajuc –, com

sede no Município de Carmo do Rio Claro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação da Juventude Carmelitana

– Ajuc –, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: A Associação da Juventude Carmelitana é uma entidade civil de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  constituída  em 28/5/2006.  Desenvolve  um importante

trabalho, que tem por finalidade promover o desenvolvimento da juventude local, de

modo a assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania, o desenvolvimento pessoal e

melhor  qualidade  de  vida,  despertando,  dessa  forma,  a  liderança  comunitária  do

jovem.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.339/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.092/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Caxambuense de Karatê, com sede no

Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Caxambuense de Karatê,

com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Caxambuense de Karatê, que se encontra em funcionamento regular há

mais de um ano. A associação tem por finalidade estatutária difundir o caratê, uma

arte marcial japonesa, no estilo conhecido historicamente no país de origem como
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Kenyu-Ryu, que segue as mais puras tradições implantadas na origem dessa nobre

arte milenar, integrante da sua cultura popular.

Também  objetiva  oferecer  aos  jovens  instalações,  equipamentos  e  recursos

humanos, de forma a favorecer as condições técnicas necessárias a sua participação

na  elite  mundial  do  caratê  esporte,  através  de  treinamentos,  cursos,  exames  de

graduação,  seletivas  e  campeonatos  oficiais  em  nível  estadual,  nacional  e

internacional.

Visa ainda coordenar recursos humanos qualificados, sobretudo os de motivação

voluntariosa, individuais ou institucionais, públicos ou privados, que, em paralelo com

o caratê, serão proporcionados a quaisquer indivíduos da comunidade local, mesmo

os não adeptos ao caratê, sobretudo crianças e adolescentes.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, 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 2.340/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.442/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Vinde Vida, com sede no Município de

Campos Altos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Vinde Vida, com sede no

Município de Campos Altos.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação Vinde Vida, antes denominada Associação de Kung Fu

Nan Chu An, é uma entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde 25 de

outubro  de  1994,  que  tem  por  finalidades:  representar  perante  as  autoridades

administrativas  e  judiciais  os  interesses  individuais  e  coletivos  dos  associados

relativamente à categoria física de Kung Fu,  estilo  Nan Chu An;  colaborar com o
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Estado nos âmbitos federal, estadual e municipal na solução dos problemas que se

relacionem com a sua categoria; promover o desenvolvimento físico e técnico, bem

como técnicas de defesas pessoais de seus associados.

A associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  ao  título  declaratório

proposto.

– 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 2.341/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.111/2013)

Declara de utilidade pública o Entrerriense Futebol Clube, com sede no Município

de Entre-Rios de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade o Entrerriense Futebol Clube, com sede no

Município de Entre-Rios de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Entrerriense Futebol Clube é uma entidade civil sem fins lucrativos

composta de número ilimitado de sócios, com sede no Município de Entre-Rios de

Minas. Fundado em 25 de maio de 1968, o clube tem como finalidade a difusão de

atividades  de  caráter  assistencial,  cívico,  cultural  e  desportivo,  principalmente  o

esporte especializado, podendo ainda competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas  especializadas.  É importante ressaltar  que a entidade atende jovens,

adultos e, principalmente, crianças e adolescentes.

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

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 2.342/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.955/2014)

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Antônio Carlos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Escola Estadual Lima Duarte a Escola Estadual Junto ao

Centro Educacional Lima Duarte, criada pelo Decreto nº 35.814, de 5 de agosto de

1994, localizada no Município de Antônio Carlos.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Este projeto tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual

Lima  Duarte  à  Escola  Estadual  Junto  ao  Centro  Educacional  Lima  Duarte,  no

Município de Antônio Carlos, criada pelo Decreto nº 35.814, de 5/8/1994.

O Centro  Educacional  Lima Duarte,  instituição que se  destinava ao ensino  e  à

ressocialização de menores infratores, deixou de existir, restando no local somente a

escola estadual, em pleno funcionamento. Consideramos, então, oportuna a alteração

de  sua  denominação,  motivo  pelo  qual  se  faz  necessária  a  apresentação  deste

projeto.

Assim sendo, solicito aos nobres pares a 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 2.343/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 560/2011)

Dispõe  sobre  o  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  aos  estudantes  regularmente  matriculados  nos

estabelecimentos  públicos  e  privados  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior

devidamente autorizados a funcionar pelo poder público no Estado o abatimento de

50% (cinquenta  por  cento)  sobre  o  valor  efetivamente  cobrado  por  ingressos  em

eventos culturais, de lazer e esportivos, nos termos desta lei.
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§ 1º – Consideram-se eventos culturais, esportivos e de lazer, para os efeitos desta

lei,  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  exibições  cinematográficas,  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.

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 e será

confeccionado  conforme  modelo-padrão,  nos  termos  do  regulamento,  devendo

conter:

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).
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§ 1º – No caso de o infrator  ser servidor  lotado em estabelecimento público de

ensino, aplicam-se as penalidades previstas na Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que

dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

§ 2º – 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.

§ 3º – A renda proveniente da arrecadação das multas previstas no  caput deste

artigo será destinada 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.

Art. 5º – Fica revogada a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei ora apresentado 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, é
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que pleiteamos o apoio e a aprovação de todos os deputados desta Casa Legislativa

a esta proposição.

–  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 2.344/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 559/2011)

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, 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 inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2010

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, 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



483
____________________________________________________________________________

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.

§ 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  do  órgão  fazendário,  ser  efetuados

parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

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 – 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. 6º – 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

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. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Fred Costa

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 todos nós que sofremos com a  violência

gerada pelo tráfico de drogas. A solução dessa questão está intimamente relacionada

à recuperação desse dependente, 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 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
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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 2.345/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.086/2011)

Dispõe sobre os procedimentos de esterilização de animais domésticos no Estado e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A esterilização de animais domésticos pela administração pública será feita

de forma contínua, em massa, gratuita, ampla e descentralizada, de maneira a incluir

animais domiciliados, semidomiciliados, comunitários e soltos na rua.

Parágrafo  único  –  A  esterilização  cirúrgica  será  feita  por  médico-veterinário

contratado  pela  prefeitura,  devidamente  capacitado  para  a  técnica  empregada  e

registrado no Conselho Regional de Medicina-Veterinária.

Art.  2º  –  O  controle  da  população  de  cães  e  gatos  será  obtido  por  meio  da

esterilização  de  pelo  menos  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  total  dos  animais

existentes em cada município, em cada ano dos três primeiros anos de esterilização,

levando-se em conta a média nacional de um animal para cada quatro habitantes.

Parágrafo único – O controle da natalidade de cães e gatos no Estado será feito

mediante  o  emprego  da  esterilização  cirúrgica,  vedada  a  prática  de  outros

procedimentos.

Art.  3º  – A partir  do quarto ano de esterilização,  o  processo permanente dessa

prática, associado a campanhas de incentivo, deverá continuar em nível suficiente

para  garantir  o  controle  populacional  de  cães  e  gatos,  com  a  consequente

manutenção da saúde humana e o controle de zoonoses.

Parágrafo único – As campanhas a que se refere o  caput  deste artigo utilizarão

meios de comunicação adequados e disponíveis, que propiciem a assimilação pelo

público  da  necessidade  e  das  vantagens  da  esterilização  e  de  noções  de  ética,

cuidados básicos com os animais e guarda responsável de cães e gatos.

Art.  4º  –  A infração  aos  dispositivos  desta  lei  acarretará  a  aplicação  de  multa

pecuniária no valor correspondente a 600 Ufemgs (seiscentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro na hipótese de reincidência.
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Parágrafo único – O montante arrecadado em decorrência da aplicação da multa

prevista  no  caput  deste  artigo  reverterá  às  entidades  de  proteção  dos  animais

devidamente cadastradas pelo poder público estadual.

Art.  5º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Pesquisas  informam  que  uma  só  cadela  pode  originar,  direta  ou

indiretamente, 67 mil cães num período de seis anos, e que um cão, antes de ser

eliminado, já inseminou várias fêmeas. Não é difícil deduzir que eliminar os animais

não soluciona o problema.

Infelizmente,  a  prática  do  extermínio  de  cães  recolhidos  nas  ruas  ainda é  uma

realidade em Minas Gerais, embora esse método seja comprovadamente ineficaz e

dispendioso aos cofres públicos, segundo expôs em informe a Organização Mundial

de Saúde – OMS.

Embora  a  OMS  tenha  recomendado  urgência  às  autoridades  responsáveis  em

revisar  a política adotada,  o  Brasil  ainda segue o método da captura  seguida  de

morte, a que se denomina de "eutanásia".

Alguns municípios têm adotado a prática de esterilização gratuita, oferecendo tal

serviço à população. Sendo assim, julgamos necessário dispor sobre o tema em nível

estadual, devido a sua importância para a saúde pública e o meio ambiente.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.132/2015 nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.346/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.757/2011)

Dispõe sobre a criação do Programa Permanente de Saúde e Segurança Escolar e

dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criado  o  Programa Permanente  de  Saúde  e  Segurança  Escolar,

através da instalação da Comissão Interna de Saúde, Prevenção de Acidentes e de

Violência Escolar – Cispave – nas escolas públicas do Estado.

Art.  2º  –  A Cispave terá como objetivos observar  as  condições  de  saúde  e  as

situações de risco de acidentes e violência no ambiente escolar e nos arredores da

escola;  solicitar  medidas  para  reduzir  e  eliminar  os  riscos  existentes;  discutir  os

acidentes e as violências ocorridas; e solicitar medidas que previnam a repetição de

eventos semelhantes.

Art. 3º – Compete à Cispave desenvolver trabalho visando obter melhoramentos na

saúde e na prevenção de acidentes e de violência na escola, nos lares, no trânsito e

na comunidade em geral, com o objetivo de estimular a mentalidade prevencionista

na comunidade escolar, especificamente para:

I  –  identificar  os  locais  de  risco  na  escola  e  nos  arredores,  fazendo  seu

mapeamento;

II – definir o desenvolvimento da saúde, a frequência e a gravidade dos acidentes e

a violência na comunidade escolar;

III – averiguar circunstâncias e causas de precariedade na saúde, de acidentes e de

violência na escola;

IV – planejar e recomendar medidas de prevenção e acompanhar a sua execução;

V – estimular o interesse em segurança na comunidade escolar;

VI – colaborar com a fiscalização e a observância de regulamentos e instruções

relativas à limpeza e à conservação do prédio, das instalações e dos equipamentos

das escolas;

VII  –  promover  programas  de  desenvolvimento  da  saúde  e  de  prevenção  de

acidentes e da violência;

VIII – promover treinamento e atualização para seus integrantes;

IX – realizar, semestralmente, estudo estatístico sobre saúde, acidentes e violência,

divulgando  os  resultados  na  comunidade  e  comunicando-os  às  autoridades

competentes.

Art. 4º – A Cispave será composta de representantes de alunos, pais, professores,
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direção da escola e funcionários, respeitada a paridade, estando previsto um suplente

para cada um dos titulares e sendo o número de representantes e o funcionamento

regulamentados pelo Poder Executivo.

§ 1º – A Cispave deliberará, independentemente de quórum mínimo, acerca das

demandas que lhe competem, devendo,  no  entanto,  seus representantes zelarem

pela participação de todos os membros.

§ 2º – O exercício de representação na Cispave é considerado atividade relevante,

devendo  o  Poder  Executivo  oferecer  aos  membros  das  comissões  os  meios

necessários  ao  pleno desempenho de suas  atribuições  e  conceder  certificados  e

outorga  de  medalhas  de  honra  ao  mérito  e  elogios  que devem  constar  na  folha

funcional dos que forem servidores públicos.

Art.  5º  –  Serão eleitos  entre  os  membros  da  Cispave  um presidente,  um  vice-

presidente,  um  1º-secretário  e  um  2º-secretário,  sendo  os  demais  considerados

membros efetivos.

Parágrafo  único –  Para  cada dirigente  da Cispave,  haverá  obrigatoriamente um

suplente,  o  qual  substituirá  o  titular  em  suas  faltas  eventuais  ou  em  caso  de

desligamento.

Art.  6º  –  A  forma  de  cumprimento  dos  objetivos  da  criação  do  Programa

Permanente de Saúde e Segurança Escolar será definida pelo órgão executor e pelos

órgãos governamentais da área específica.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O poder  público ainda é o responsável pela segurança.  Entretanto,

conforme  nossa  sociedade  evolui,  novas  situações  reclamam  mais  atenção  dos

órgãos de segurança, como na tragédia ocorrida em uma escola pública no Rio de

Janeiro,  em  2011.  Vale  também  ressaltar  que  o  programa  que  esta  proposição

regulamenta pode ser perfeitamente custeado pelo Estado, conforme o orçamento

previsto para a educação.

As crianças  e os  adolescentes  têm seus  direitos  assegurados  pelo  Estatuto  da
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Criança e do Adolescente, que garante todas as oportunidades e facilidades a fim de

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social e condições

de liberdade e dignidade. Diversas instituições particulares e públicas vêm alertando

sobre  os  acidentes  e  a  violência  como  um  grave  problema  de  saúde  pública  e

tomando iniciativas para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, mas,

devido à falta de aparelhamento e de programas adequados, os resultados não são

completamente satisfatórios.

Um povo tem nas escolas  uma de suas bases  para  promover  a  educação e a

construção da cidadania.  É nas escolas que as crianças iniciam sua integração e

inclusão social. Destarte, o ambiente escolar deve promover a segurança para que o

real papel da escola seja cumprido.

Sendo  assim,  as  escolas  promotoras  da  saúde  e  da  segurança  escolar  visam

promover a saúde e o aprendizado em todos os momentos; congregar profissionais

de  saúde,  educação,  pais,  alunos  e  membros  da  comunidade,  com  o  intuito  de

transformar  a  escola  em  um  ambiente  saudável;  e  desenvolver  atividades  que

assegurem o bem-estar e a dignidade individual e coletiva. Isso significa que esta

proposição pretende criar nas escolas do Estado de Minas Gerais um programa que

desenvolva um ambiente saudável, em todos os aspectos, através de parcerias com

a comunidade de alunos, pais e setores da administração pública.

Pelo  exposto  e  pela  enorme  relevância  social  que  a  matéria  apresenta,

consolidando ainda mais a democracia em nosso estado,  conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.476/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.347/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.485/2011)

Dispõe sobre a implementação da Política de Incentivo à Produção de Créditos de

Carbono e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política de Incentivo à Produção de Créditos de Carbono.
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Art. 2º – O Poder Executivo ficará responsável implementará a política de incentivo

à produção de créditos de carbono.

Parágrafo único – Créditos de carbono são aqueles determinados à quitação de

parcela da obrigação dos países desenvolvidos de cumprirem uma meta de redução

de gases de efeito estufa na atmosfera, passíveis de comercialização, nos moldes do

Protocolo de Kyoto.

Art. 3º – A política de incentivo à produção de créditos de carbono estabelecerá

regras, instrumentos de gestão e recursos a serem definidos com os diversos setores

sociais,  econômicos e governamentais,  com o objetivo de incentivar  e viabilizar  a

aquisição de créditos de carbono no território de Uberlândia, pela iniciativa privada ou

pelo poder público.

TÍTULO I

Das Diretrizes da Política de Incentivo à Produção de Créditos de Carbono

Art.  4º  –  A implementação  da  política  de  incentivo  à  produção  de  créditos  de

carbono deverá definir diretrizes e normas para:

I – cumprir as demais exigências normativas sobre projetos destinados ao incentivo

à produção de créditos de carbono;

II – estabelecer a sinergia entre segmentos sociais e econômicos;

III – fortalecer a cooperação entre os diversos segmentos institucionais, sociais e

governamentais;

IV  –  promover  a  conscientização,  a  capacitação  e  o  estímulo  para  atividades

destinadas ao incentivo à produção de créditos de carbono;

V – destinar  recursos oriundos da comercialização de créditos de carbono para

incentivo e promoção de programa de inclusão social.

Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  deverá  apresentar  plano  de  gestão  de  projetos

destinados ao incentivo à produção de créditos de carbono em seu território.

TÍTULO II

Da Infraestrutura da Política de Incentivo à Produção de Créditos de Carbono

Art.  6º  –  A implementação  da  política  de  incentivo  à  produção  de  créditos  de

carbono deverá abarcar preceitos de adequação da atividade, tais como:

I – capacitação de recursos humanos e formação profissional para atendimento do

município;
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II  –  conscientização  social  sobre  o  que  é  crédito  de  carbono  e  quais  os

procedimentos para sua geração;

III – mecanismos logísticos para o bom desenvolvimento de atividades direta ou

indiretamente destinadas ao incentivo à produção de créditos de carbono.

TÍTULO III

Da Gestão da Política de Incentivo à Produção de Créditos de Carbono

Art.  7º  –  A  elaboração  da  política  à  aquisição  de  créditos  de  carbono  será

promovida pelo Poder Executivo, sociedade civil organizada, comunidade científica e

demais órgãos competentes.

Art.  8º  –  A implementação  da  política  de  incentivo  à  produção  de  créditos  de

carbono poderá ser elaborada em sinergia com o Estado e com a União.

TÍTULO IV

Dos Instrumentos Econômicos da Política de Incentivo à Produção de Créditos de

Carbono

Art. 9º – O Poder Executivo deverá criar programa específico através dos órgãos

competentes para o cumprimento desta lei.

TÍTULO V

Das Atribuições dos Órgãos Municipais

Art.  10 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O projeto ora apresentado é de suma importância para a adequação

do Município de Uberlândia ao Tratado de Kyoto, em vista das discussões sobre a

emissão dos gases causadores do efeito estufa, GHG, que estão em voga, sendo de

relevância mundial.

O Protocolo de Kyoto visa melhorar o clima do planeta na próxima década e, para

tanto, determina que países desenvolvidos reduzam a emissão de GHGs.

O tratado estabelece que haja uma redução na emissão de gases causadores do

efeito estufa na ordem de 5% em relação ao emitido em 1990.
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Para  viabilizar  o  cumprimento  do  protocolo,  foram  criados  mecanismos  de

flexibilidade por meio dos quais os países ricos ficaram autorizados a promover a

redução da emissão dos referidos gases fora de seu território, alternativa que ficou

conhecida como Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, sendo a negociação de

créditos de carbono sua forma transacional.

Assim, o crédito de carbono consiste em certificar reduções de emissões de gases

de  efeito  estufa,  que  mediante  custo  marginal  de  redução  no  Brasil  possam

compensar um possível custo de oportunidade nos países desenvolvidos.

Saliente-se  ainda  que  a  negociação  de  créditos  de  carbono  representa  para  o

Município de Uberlândia a possibilidade de obtenção de recursos para o fomento de

ações voltadas para o aprimoramento ambiental e a inclusão social.

Precisamos dar um passo à frente mais uma vez,  aprovando este projeto, para

contribuirmos com a diminuição da emissão de gases na atmosfera,  assegurando

assim  de  forma  efetiva  o  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  e

saudável às gerações atuais e futuras, com a consequente melhora na qualidade de

vida.

Pelo exposto, e por tudo o que há sobre o assunto, que é de conhecimento de

todos, além da preocupação constante com a causa defendida, é que conto com o

apoio dos nobres pares para aprovarmos este projeto de lei.

–  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 2.348/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.179/2011)

Dispõe sobre a gratuidade no transporte público intermunicipal de pessoas carentes

com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  assegurada à pessoa com deficiência física,  mental  ou sensorial,

comprovadamente carente, e ao acompanhante da pessoa com deficiência incapaz

de se deslocar sem assistência de terceiro, a gratuidade nas linhas do sistema de

transporte  intermunicipal  de  passageiros,  por  ônibus,  trem  ou  outro  meio  de
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transporte  coletivo  concedido  pelo  Estado,  até  o  limite  de  duas  passagens  por

coletivo.

Art.  2º – Para efeito da concessão do beneficio de que trata o art.  1º desta lei,

considera-se pessoa com deficiência aquela assim definida pela Lei nº 13.465, de

2000,  que estabelece o conceito de pessoa portadora  de deficiência para fins  de

concessão de benefícios pelo Estado.

Art.  3º  – A condição de deficiente,  bem como a necessidade de assistência  de

terceiros  deverão  ser  atestadas  pelas  respectivas  entidades  representativas  ou

assistenciais e homologadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 4º – Serão consideradas economicamente carentes, para os efeitos desta lei,

as pessoas com deficiência que comprovem renda familiar per capita mensal igual ou

inferior a dois salários-mínimos nacionalmente fixados.

Art.  5º – O órgão competente do Poder Executivo ou a entidade de classe que

represente  os  concessionários  ou  permissionários  do  transporte  intermunicipal  de

passageiros  serão  responsáveis  pela  confecção  gratuita  das  credenciais  de

identificação dos beneficiários  desta lei,  devendo emiti-las  no prazo de trinta dias

após a solicitação.

§ 1º – O órgão competente do Poder Executivo manterá controle sobre o número de

credenciais  emitidas e sobre a frequência de sua utilização,  relativamente a cada

empresa concessionária ou permissionária de transporte coletivo intermunicipal.

§ 2º – Na hipótese de frequência da utilização das credenciais em relação a uma

determinada empresa, apurada na forma do parágrafo anterior, que indique risco ao

equilíbrio econômico da concessão ou permissão, o Poder Executivo poderá propor

medidas visando à sua preservação.

Art.  6º  –  A empresa  transportadora  que,  sem  justo  motivo,  recusar  transporte

gratuito  ao  beneficiário  desta  lei  cometerá  infração  punível  nos  termos  do

Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal.

Art. 7º – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de

sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.
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Doutor Wilson Batista

Justificação:  A Constituição  da  República,  em  seu  art.  23,  II,  determina  que  é

competência comum da União,  dos estados,  do Distrito  Federal  e dos municípios

“cuidar  da  saúde e assistência pública,  da  proteção e garantia  das pessoas com

deficiência.”

O art. 24 de nossa Carta Magna dispõe que compete à União, aos estados e ao

Distrito  Federal  legislar  concorrentemente sobre  “proteção e integração social  das

pessoas com deficiência”.

Já a Constituição do Estado de Minas Gerais,  no art.  10,  inciso XV,  alínea “o”,

determina que “compete ao Estado o apoio e assistência ao portador de deficiência e

sua integração social”.

Por  sua vez,  a  Lei  nº  13.465,  de  2000,  estabelece o  conceito  de  pessoa com

deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado; e a Lei nº 13.799, de

2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos das pessoas portadoras de

deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora

de Deficiência,  em  seu art.  2º,  determina  que a  política  estadual  dos  direitos  da

pessoa portadora de deficiência tem por objetivos “o amparo à pessoa portadora de

deficiência e a garantia de seus direitos básicos” e a promoção de sua habilitação e

reabilitação,  aí  incluídas  a  habilitação profissional  e  a  integração ao  mercado  de

trabalho.

Dessa forma, o objetivo desta proposição é, justamente, garantir às pessoas com

deficiência  o  exercício  dos  direitos  a  elas  assegurados  pela  Constituição  da

República,  da  Constituição  do  Estado  e  da  legislação  infraconstitucional,  já

mencionados. O que se busca é assegurar o transporte gratuito intermunicipal para

as pessoas com deficiência comprovadamente carentes, criando-se um verdadeiro

mecanismo para que possam exercer, sem dificuldade, o direito constitucional de ir e

vir, possibilitando, dessa forma, a aplicação do princípio da máxima efetividade da lei.

Ao assegurar a gratuidade às pessoas com deficiência comprovadamente carentes

no transporte coletivo intermunicipal, o Estado exerce sua função constitucional de

garantir a igualdade de direitos a todos os cidadãos, inclusive àqueles que, devido a

alguma deficiência, não tenham as mesmas condições de locomoção asseguradas

aos cidadãos sem deficiência.
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A transformação desta proposição em lei garantirá, assim, que o Poder Executivo

não limite, através da cobrança de tarifa pelas empresas detentoras de concessões

públicas  para  o  transporte  público  intermunicipal  de  passageiros,  os  direitos

consagrados às  pessoas com deficiência  pela Constituição Federal,  até  porque o

intuito da norma constitucional é assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e

sociais dessas pessoas, assim como sua efetiva integração social.

Importante destacar, ainda, que leis semelhantes já vigoram em outros estados da

Federação, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde as pessoas com deficiência

comprovadamente carentes têm garantida a gratuidade no transporte intermunicipal

de passageiros, cuja validade e constitucionalidade foram asseguradas pelo Poder

Judiciário, quando contestadas judicialmente.

–  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 2.349/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.491/2013)

Institui o programa Passe Livre Estudantil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  programa  Passe  Livre  Estudantil,  que  assegurará  a

gratuidade  no  sistema  de  transporte  público  coletivo  ao  estudante  do  ensino

fundamental,  médio  ou  superior  que  esteja  regularmente  matriculado  e  com

frequência comprovada em instituição pública ou privada de ensino.

Art. 2º – O montante dos recursos financeiros necessários ao custeio do programa

instituído por esta lei será calculado com base no número de alunos transportados e

no valor da tarifa fixada para o acesso ao transporte público coletivo.

§ 1º – Para o custeio do benefício instituído por esta lei, serão utilizados os recursos

provenientes  dos  royalties do  minério,  destinados  a  ações  nas  áreas  de  meio

ambiente, saúde, educação e segurança.

§ 2º – A destinação estabelecida no § 1º integra, para todos os fins, o custeio da

educação, nos termos do art. 214, V, da Constituição da República.

§ 3º – O órgão do Poder Executivo responsável pela gestão do transporte público
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coletivo encaminhará, periodicamente, na forma de regulamento, ao órgão do Poder

Executivo  responsável  pela  gestão  do  programa  documento  contendo  os  valores

apurados e auditados referentes ao transporte dos estudantes.

§ 4º – O repasse previsto neste artigo não prejudica a transferência dos recursos:

I  –  devidos  pelo  Estado  aos  municípios  em  virtude  do  transporte  de  alunos

matriculados nos estabelecimentos de ensino estaduais;

II – previstos em outros programas de transporte de alunos.

Art.  3º – Aplicam-se ao programa Passe Livre Estudantil  as demais normas que

tratam do assunto, com as adaptações necessárias.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  é  de  interesse  público,  uma  vez  que  visa,  por

intermédio  do  programa  Passe  Livre  Estudantil,  garantir  transporte  gratuito  aos

estudantes  que  utilizam  o  sistema de  transporte  público  coletivo para  frequentar

escolas.  Esse  programa  materializa  o  direito  à  educação,  constitucionalmente

assegurado.

Ademais, cabe ao Estado legislar com o fim de assegurar o direito à educação, nos

termos dos arts. 23, V, e 24, IX, da Constituição Federal. O projeto vem ao encontro

da série de manifestações populares ocorridas no mês de junho de 2013, quando se

constatou que o transporte público coletivo, além de precário, é ineficiente e caro, o

que acaba por limitar o direito de ir e vir, previsto no art. 5º,  XV,  da Constituição da

República.  Destaca-se que essa circunstância é especialmente dramática no caso

dos  estudantes,  que  em  geral  não  possuem  fonte  de  renda  própria,  restando

prejudicados  quanto  ao  deslocamento  necessário  entre  a  escola  e  a  residência,

muitas vezes não realizado por falta de meios para custeá-lo.

De fato, os estudantes têm um ônus com o pagamento de passagem que diversos

segmentos  da  sociedade  não têm.  É o  que  se conclui  quando se  verifica  que  o

trabalhador empregado tem seu transporte custeado pela empresa, que o idoso goza

de gratuidade no transporte  público,  assim  como a  pessoa com deficiência  ou  o

policial fardado.
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Dessa forma,  visa-se  com esta  proposição,  além de  garantir  o  passe livre  aos

estudantes, investir na educação, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta proposição.

– 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 2.350/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.604/2011)

Dispõe  sobre  a  Comissão  Permanente  de  Acessibilidade  do  Estado  de  Minas

Gerais  e a  adequação das edificações e  dos serviços do governo do Estado,  da

Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos da administração direta e

indireta às normas de acessibilidade e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º – Fica autorizada a criação da Comissão Permanente de Acessibilidade do

Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  –  A Comissão prevista  no  caput do  art.  1º  desta  lei  será  integrada  por

representantes  do  governo  do  Estado,  da  Assembleia  Legislativa,  do  Tribunal  de

Justiça e dos órgãos da administração direta e indireta do serviço público do Estado e

será responsável por adaptar as edificações e os serviços públicos às normas de

acessibilidade  e  adotar  outras  providências,  tendo  legitimidade  para  fiscalizar  o

cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único – Os integrantes da comissão de que trata esta lei serão indicados

por meio do decreto que regulamentar sua aplicação.

CAPÍTULO II

Da Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais

Art. 3º – A Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais tem

por  objetivo  traçar  metas  de  atuação  do  governo  do  Estado,  da  Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos da administração direta e indireta do

serviço público do Estado na área da acessibilidade e fiscalizar o seu cumprimento,
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visando à redução das desigualdades e à promoção da dignidade da pessoa humana.

Parágrafo único – Cabe ainda à Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado

de Minas Gerais adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e

privados  que tenham responsabilidades quanto ao  atendimento das  pessoas com

deficiência,  visando  assegurar-lhes  o  pleno  exercício  de  seus  direitos  básicos,

propiciando o seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art.  4º – A Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais

compõe-se de, no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros, dos quais um será

obrigatoriamente um conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das

Pessoas com Deficiência e um representante de cada uma das seguintes instituições:

governo do Estado do Estado de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do

Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Podem ser nomeados para compor a Comissão Permanente de

Acessibilidade do Estado de Minas Gerais dois membros indicados por organizações

representativas de pessoas com deficiência que tenham destacada atuação na luta

pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência e pela acessibilidade.

Art. 5º – O governo do Estado deve, no prazo de três meses a partir da data de

publicação desta lei, criar a Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de

Minas Gerais.

CAPÍTULO III

Do Atendimento Prioritário

Art. 6º – O governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os

órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  devem

dispensar  atendimento  prioritário  às  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida.

§ 1º – Consideram-se pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aquelas

especificadas no art. 5º, § 1º, incisos I e II, do Decreto nº 3.298, de 1999 – Estatuto

das Pessoas com Deficiência.

§ 2º – O disposto no  caput aplica-se às pessoas com idade igual ou superior  a

sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.
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Art.  7º  –  O  atendimento  prioritário  compreende  tratamento  diferenciado  e

atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 6º.

§ 1º – O tratamento diferenciado inclui, entre outros:

I – assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

II – mobiliário de 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;

III – serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por

intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais – Libras – e no trato

com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas com deficiência

auditiva e visual, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de

atendimento;

IV  –  pessoal  capacitado  para  prestar  atendimento  às  pessoas  com  deficiência

visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;

V – disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com

deficiência ou com mobilidade reduzida;

VI – sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 6º;

VII – divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas

com deficiência ou com mobilidade reduzida;

VIII  –  admissão  de  entrada  e  permanência  de  cão-guia  ou  cão-guia  de

acompanhamento junto de pessoa com deficiência nos locais dispostos no caput do

art. 6º, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e

IX – a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no

art. 6º.

§ 2º – Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art.

6º,  antes  de  qualquer  outra,  depois  de  concluído  o  atendimento  que  estiver  em

andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º da Lei nº

10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

§ 3º  – As instituições referidas  no  caput do art.  8º  devem ter,  pelo  menos,  um

telefone  de  atendimento  adaptado  para  comunicação  com  e  por  pessoas  com

deficiência auditiva.
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§ 4º – O governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os

órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  deverão

realizar  a  habilitação  de  servidores  em  cursos  oficiais  de  Libras,  ministrados  por

professores oriundos de instituições oficialmente reconhecidas no ensino de Libras, a

fim de assegurar o pleno acesso dos deficientes auditivos às suas dependências.

Art. 8º – O governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os

órgãos da administração direta e indireta do serviço público do Estado têm o prazo de

um ano contado a partir da data de publicação desta lei para implantar o atendimento

prioritário referido neste ato.

CAPÍTULO IV

Da Implementação da Acessibilidade Arquitetônica

Seção I

Das Condições Gerais

Art. 9º – A construção, reforma ou ampliação de edificações do governo do Estado,

da Assembleia  Legislativa,  do Tribunal  de  Justiça  e  dos  órgãos  da administração

direta e indireta do serviço público do Estado devem ser executadas de modo que

sejam  ou  se  tornem  acessíveis  a  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida, atendendo às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de

acessibilidade da ABNT, na  legislação específica e no  Decreto nº  5.296,  de 2 de

dezembro de 2004.

Parágrafo único – Consideram-se acessíveis as edificações que não apresentam

nenhum  entrave  ou  obstáculo  que  limite  ou  impeça  o  acesso,  a  liberdade  de

movimento  e  a  circulação  com  segurança  de  pessoas  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

Seção II

Das Condições Específicas

Art. 10 – A construção, ampliação ou reforma de edificações do governo do Estado,

da Assembleia  Legislativa,  do Tribunal  de  Justiça  e  dos  órgãos  da administração

direta e indireta do serviço público do Estado devem garantir, pelo menos, um dos

acessos  ao  seu  interior  com  comunicação  com  todas  as  suas  dependências  e

serviços,  livre  de  barreiras  e  de  obstáculos  que  impeçam  ou  dificultem  a

acessibilidade.
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Parágrafo único – No caso das edificações já existentes, terão elas o prazo de doze

meses  a  contar  da  data  de  publicação  desta  lei  para  garantir  acessibilidade  às

pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  devendo-se  adaptar  por

trimestre o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do total dos prédios

pertencentes à instituição.

Art.  11 – Na ampliação ou reforma das edificações,  os  desníveis  das áreas de

circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento

eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais

cômodo  para  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  conforme

estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 12 – Os balcões de atendimento devem dispor de, pelo menos, uma parte da

superfície acessível para atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art.  13  –  A construção,  ampliação  ou  reforma  de  edificações  pertencentes  ao

governo do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça e aos órgãos da

administração  direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  devem  dispor  de

sanitários  acessíveis  destinados  ao  uso  por  pessoas  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

§  1º  –  Nas  edificações  a  serem  construídas  pelo  governo  do  Estado,  pela

Assembleia  Legislativa,  pelo  Tribunal  de  Justiça e  pelos  órgãos  da administração

direta e indireta do serviço público do Estado, os sanitários destinados ao uso por

pessoa com 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 – Nas edificações já existentes, terão elas o prazo máximo de doze meses a

contar  da  data  de  publicação  desta  lei  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 com

deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  devendo-se  adaptar  por  trimestre  o

percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do total dos prédios pertencentes

à instituição.
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Art. 14 – Os auditórios e similares localizados nos prédios do governo do Estado, da

Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos da administração direta e

indireta do serviço público do Estado reservarão, pelo menos, 2% (dois por cento) da

lotação  do  estabelecimento  para  pessoas  em  cadeira  de  rodas,  distribuídos  pelo

recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente

sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em

conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 1º – Nas edificações previstas no caput, é obrigatória a destinação de 2% (dois

por cento) dos assentos para acomodação de pessoas com deficiência visual e de

pessoas com mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de

mensagens sonoras, devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo

com os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º – Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em

locais que garantam a acomodação de,  no mínimo, um acompanhante da pessoa

com deficiência ou com mobilidade reduzida.

§  3º  –  Nos  locais  referidos  no  caput haverá,  obrigatoriamente,  rotas  de  fuga e

saídas  de  emergência  acessíveis,  conforme  padrões  das  normas  técnicas  de

acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência

ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.

§ 4º – As áreas de acesso ao palco também devem ser acessíveis a pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 5º – As edificações referidas no caput, já existentes, têm o prazo de doze meses

contados a partir da data de publicação desta lei para garantir a acessibilidade de que

tratam o caput e os §§ 1º a 4º deste artigo.

Art. 15 – Nos estacionamentos externos ou internos das edificações pertencentes

ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça e aos órgãos

da administração direta e indireta do serviço público do Estado serão reservados,

pelo menos, 2% (dois por cento) do total de vagas para veículos que transportem

pessoas com deficiência física ou visual, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga,

em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de

pedestres,  com  especificações  técnicas  de  desenho  e  traçado  conforme  o

estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
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Art. 16 – No prazo de doze meses contados a partir da data de publicação desta lei,

as  edificações  pertencentes  ao  governo  do  Estado,  à  Assembleia  Legislativa,  ao

Tribunal de Justiça e aos órgãos da administração direta e indireta do serviço público

do Estado deverão dispor de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas

com  deficiência  auditiva  e  visual,  em  conformidade  com  as  normas  técnicas  de

acessibilidade da ABNT.

Art. 17 – A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações do

Ministério Público deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade

da ABNT.

§ 1º – No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes,

qualquer que seja o número de elevadores da edificação, pelo menos um deles terá

cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa com deficiência ou

com mobilidade reduzida, de acordo com o que especificam as normas técnicas de

acessibilidade da ABNT.

§ 2º – Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile

em qual andar da edificação a pessoa se encontra.

CAPÍTULO V

Do Acesso à Informação e à Comunicação

Art. 18 – No prazo de doze meses a contar da data de publicação desta lei, será

obrigatória a acessibilidade aos portais e sítios eletrônicos do governo do Estado, da

Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e dos órgãos da administração direta e

indireta do serviço público do Estado na rede mundial de computadores para o uso

das pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações

disponíveis.

Parágrafo único – Ao se tornarem acessíveis às pessoas com deficiência visual, os

sítios eletrônicos conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial

de computadores, a ser adotado nas respectivas páginas de entrada.

CAPÍTULO VI

Da Inscrição da Pessoa Deficiência em Concurso Realizado pelo Governo do Estado,

pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Justiça e pelos Órgãos da

Administração Direta e Indireta do Serviço Público do Estado de Minas Gerais

Art. 19 – Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em
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concurso público realizado pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa, pelo

Tribunal  de  Justiça  e  pelos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  serviço

público  do  Estado  em  igualdade  de  condições  com  os  demais  candidatos,  para

provimento de cargo, inclusive de carreira, cujas atribuições sejam compatíveis com a

deficiência apresentada.

§  1º  –  O  candidato  com  deficiência,  em  razão  da  necessária  igualdade  de

condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado o percentual mínimo de

10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º  – Caso a aplicação do percentual  de que trata o § 1º  resulte  em número

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

Art. 20 – Os editais de concursos públicos deverão conter:

I  –  o número de vagas existentes,  bem como o total  correspondente à reserva

destinada à pessoa com deficiência;

II – as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III  –  a  previsão de adaptação das  provas,  do  curso  de  formação e  do  estágio

probatório, conforme a deficiência do candidato; e

IV  –  a  exigência  de  apresentação,  pelo  candidato  com  deficiência,  no  ato  da

inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com

expressa  referência  ao  código  correspondente  da  classificação  internacional  de

doença – CID –, bem como a provável causa da deficiência.

§ 1º – No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento

diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital,

indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§  2º  –  O  candidato  com  deficiência  que  necessitar  de  tempo  adicional  para

realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer

emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do

concurso.

Art.  21  –  A pessoa  com  deficiência  participará  de  concurso  em  igualdade  de

condições com os demais candidatos no que concerne:

I – ao conteúdo das provas;

II – à avaliação e aos critérios de aprovação;
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III – ao horário e ao local de aplicação das provas; e

IV – à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

Art. 22 – O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de

equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas

áreas  das  deficiências  em  questão,  sendo  um  deles  médico,  e  três  profissionais

integrantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º – A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I – as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II  –  a  natureza  das  atribuições  e  tarefas  essenciais  do  cargo  ou  da  função  a

desempenhar;

III – a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de

trabalho no que diz respeito à execução das tarefas;

IV – a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que

habitualmente utilize; e

V – a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

§ 2º – A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do

cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

Art.  23 – A publicação do resultado final  do concurso será feita  em duas listas,

contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas

com deficiência, e a segunda somente a pontuação destas últimas.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 24 – A Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas Gerais terá

sede em Belo Horizonte e atuação em todo o território mineiro.

Art. 25 – Serão enviados pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa, pelo

Tribunal  de  Justiça  e  pelos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  serviço

público do Estado à Comissão Permanente de Acessibilidade do Estado de Minas

Gerais,  no prazo de um mês contado a partir  da data de publicação desta lei,  o

endereço de todas as suas edificações, especificando quais se encontram adequadas

às normas de acessibilidade e quais devem ser adaptadas.

Parágrafo único – A cada três meses contados a partir da data de publicação desta



506
____________________________________________________________________________

lei, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os órgãos

da administração direta e indireta do serviço público do Estado devem informar à

Comissão  Permanente  de  Acessibilidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  quais  as

medidas adotadas para cumprir e fazer cumprir os termos desta lei.

Art. 26 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de

Acessibilidade do Estado de Minas Gerais,  bem como disciplina a adequação das

edificações e serviços do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal

de  Justiça  e dos  órgãos  da  administração direta e  indireta  do  serviço  público  do

Estado às normas de acessibilidade. É importante ressaltar que, embora todos os

prédios públicos já existentes tivessem prazo definido pelo Decreto nº 3.298, de 1999

– Estatuto das Pessoas com Deficiência –, que regulamentou a Lei nº 7.853, de 1989,

que  dispõe sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração da  Pessoa  Portadora  de

Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, para garantir

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, muitas são

as  edificações  do  governo  do  Estado,  da  Assembleia  Legislativa,  do  Tribunal  de

Justiça e dos órgãos da administração direta e indireta do serviço público do Estado

que têm barreiras e obstáculos que limitam ou impedem o acesso, a liberdade de

movimento  e  a  circulação  com  segurança  das  pessoas  com  deficiêmcia  ou  com

mobilidade reduzida.

Assim, como o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e

os órgãos da administração direta e indireta do serviço público do Estado têm o dever

de  proporcionar  a  adequação  dos  espaços  públicos,  mobiliários  e  equipamentos

urbanos, das edificações públicas e privadas de uso coletivo, dos transportes e dos

sistemas e  meios  de  comunicação às  regras de  acessibilidade,  deve-se  partir  da

premissa  de  que  essas  instituições  também  estejam  engajadas  no  desafio  de

adequar  suas  edificações  e  os  serviços  ofertados  aos  cidadãos  mineiros  às

exigências legais,  no que tange à  acessibilidade.  Por  essa razão,  é necessária a

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  tem  o  objetivo  de  disciplinar  a  aplicação  da
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legislação  que  assegura  os  direitos  das  pessoas  com  deficiência  no  âmbito  das

instituições públicas do Estado. Por outro lado, também consideramos de extrema

importância  a  criação  da  Comissão  Permanente  de  Acessibilidade  do  Estado  de

Minas Gerais, com o objetivo de traçar metas de atuação na área da acessibilidade e

fiscalizar o seu cumprimento pelo governo do Estado,  a Assembleia Legislativa,  o

Tribunal de Justiça e os órgãos da administração direta e indireta do serviço público

do Estado visando à  redução  das  desigualdades  e  à  promoção  da  dignidade da

pessoa humana.

É  importante  ainda  salientar  que  a  dignidade  da  pessoa  humana  é  preceito

fundamental da República Federativa do Brasil e que constitui objetivo fundamental

da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de

origem, raça,  sexo,  cor,  idade e quaisquer  outras  formas de discriminação.  Como

nossa  Carta  Magna  também  assegura  que  todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem

distinção de qualquer natureza, que ninguém será submetido a tratamento desumano

ou degradante, que os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional,

as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras devem

dispensar  atendimento  prioritário  às  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida e que é expressa a previsão constitucional de adaptação dos edifícios de

uso público atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas

com deficiência,  esta proposição se enquadra no disposto pela Constituição e na

legislação infraconstitucional. Enfatizamos, por fim, que a promoção da acessibilidade

das  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  se  faz  mediante  a

supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário

urbano,  na  construção  e  reforma  de  edifícios  e  nos  meios  de  transporte  e  de

comunicação e que a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida  às  vias  e  edificações  públicas  e  privadas  de  uso coletivo,  aos  espaços

públicos,  aos  meios  de  transporte  e  de  comunicação  é  pressuposto  para  a  real

efetivação  do  cânone  da  dignidade  da  pessoa  humana,  propiciando  honrada

existência  e  garantindo,  em  última  análise,  o  pleno  exercício  dos  direitos

fundamentais individuais e sociais indisponíveis. Fica cristalina a necessidade de o

governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e os órgãos da
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administração  direta  e  indireta  do  serviço  público  do  Estado  adequarem  suas

edificações e serviços às normas de acessibilidade. Por sua importância, contamos

com o apoio de nossos pares para 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 2.351/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.599/2013)

Institui  o  Programa  Público  de  Acesso  ao  Emprego  para  as  Pessoas  com

Deficiência e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído, no Estado, o Programa Público de Acesso ao Emprego para

as Pessoas com Deficiência.

Art. 2º – Constituem ações do Programa Público de Acesso ao Emprego para as

Pessoas com Deficiência:

I  – criar  um banco de dados  online visando ao cadastramento de pessoas com

deficiência;

II  – instituir  o Sistema de Conscientização,  Incentivo e Qualificação Profissional,

visando a despertar  o interesse pela capacitação das pessoas com deficiência às

necessidades do mercado de trabalho, possibilitando-lhes maior renda financeira e

independência em relação aos programas assistenciais do governo.

§  1º  –  Para  o  desenvolvimento  das  ações  previstas  neste  artigo,  fica  o  Poder

Executivo  autorizado  a  realizar  parcerias  com  instituições  públicas  ou  privadas,

associações, entidades civis ou organizações não governamentais.

§  2º  –  As  pessoas  com  deficiência  poderão  inserir  seus  dados  curriculares

diretamente no banco de dados a que se refere o inciso I deste artigo.

Art. 3º – O banco de dados a que se refere o art. 2º desta lei ficará disponível para

as empresas e os órgãos públicos, visando a atender demandas sociais relativas ao

segmento populacional das pessoas com deficiência.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2015.
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Cabo Júlio

Justificação: A criação do Programa Público de Acesso a Emprego às Pessoas com

Deficiências  é  uma  política  necessária  a  ser  implementada  pelo  poder  público,

resgatando a pessoa com deficiência para a cidadania.

A ação busca contribuir para que as empresas possam cumprir o que determina o

art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, conhecida como Lei das

Cotas, que as obriga a destinarem às pessoas com deficiência, no mínimo, 2% de

suas vagas, quando possuírem de 100 a 200 funcionários, 3%, quando possuírem de

201 a 500 funcionários, e 4%, quando possuírem de 501 a 1.000 funcionários.

O  poder  público,  ao  implementar  esse  programa,  buscará  parceria  com  as

empresas privadas e determinará às  secretarias  estaduais  que tenham interseção

com o tema.

A implementação desse programa desencadeará uma série de ações positivas, tais

como  conscientização,  cadastramento,  qualificação,  preparação,  inserção  e

acompanhamento no mercado de trabalho.

As  ações  que  constituem  o  programa  são  necessárias  para  transformarmos  a

cultura  que hoje impera,  que se reflete  principalmente na  carência  dos cadastros

existentes, na falta de qualificação e na dificuldade para preenchimento das cotas,

gerando as multas impostas na iniciativa privada.

Outra barreira é a contradição legal. A Lei das Cotas estimula o emprego, entretanto

a Lei do Benefício de Prestação Continuada retira uma grande parte do segmento das

pessoas com deficiência da busca pelo trabalho, fomentando o assistencialismo. Para

corrigir essa lógica social injusta para a sociedade, que perde com o alto custo dos

programas assistenciais para as empresas, devido à fiscalização, e para as pessoas

com  deficiência,  que  não  são  estimuladas  a  gerar  sua  renda  e  conquistar  sua

dignidade,  é  necessária  a  forte  presença  do  poder  público  na  efetivação  deste

projeto.

O  programa  poderá  contribuir  para  a  geração  de  emprego  e  renda  e  para  a

elaboração de ações com cooperativas e entidades civis, criando novas cooperativas

e, consequentemente, aumentando as oportunidades no mercado de trabalho.

O  objetivo  maior  será  conscientizar  os  empregadores  e  criar  um  elo  entre  as
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empresas, que necessitam cumprir a cota, e as pessoas com deficiência, que querem

ingressar no mercado de trabalho.

Solicitamos análise e parecer favorável dos nobres colegas desta Casa de leis.

–  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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.312/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itabirito pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.313/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  15/6/2015,  em  Juiz  de  Fora,  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  1.314/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  promova

estudos visando à formulação política prevista na Lei nº 20.368, de 2012, que institui

o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais,  para que os grupos e

mestres que constituem o referido patrimônio sejam identificados e possam receber

incentivo do Estado. (– À Comissão de Cultura.)

Nº  1.315/2015,  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 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. (– À Comissão de

Transporte.)

Nº 1.316/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a Diretoria da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do

Estado de Minas Gerais – FCDL-MG – por sua posse. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  1.317/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao presidente  da  Codemig  pedido  de  informações sobre  o  contrato

celebrado com a Copasa Águas Minerais de Minas para concessão do envasamento

de  água  mineral  nos  Municípios  de  Araxá,  Caxambu,  Cambuquira  e  Lambari,

acompanhado de pedido de envio de cópias  do referido contrato,  do  distrato  que

culminou no seu rompimento e do novo contrato temporário, celebrado com a mesma

empresa e para a mesma finalidade. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.318/2015,  do  deputado Felipe  Attiê,  em que solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Planejamento pedido de informações que menciona sobre o Quadro de

Pessoal do Estado em 2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.319/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  a  construção  de  uma

passarela entre o Km 15 e o Km 16 da MG-010. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.320/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  fiscalizado  o

cumprimento do quadro de horários da linha 1280 – Lindeia/Cidade Industrial/Belo

Horizonte. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.321/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  sejam  instalados

redutores de velocidade entre o Km 2,7 e o Km 8 da Rodovia MG-432. (– À Comissão

de Transporte.)

Nº 1.322/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a pavimentação da MG-231

no trecho entre os Municípios de Cordisburgo e Santana de Pirapama. (– À Comissão

de Transporte.)

Nº 1.323/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para retomada e

conclusão da pavimentação asfáltica do trecho da BR-734 que interliga os Municípios

de Curvelo e Cordisburgo. (– À Comissão de Transporte.)
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Nº  1.324/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação  de  iluminação  pública  na  Av.  Doutor  Hans  Peter  Kierniff,  nas

proximidades  do  nº  13,  no  Bairro  Santa  Cecília.  (–  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  1.325/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de iluminação pública na Rua Fausto Lustosa Filho, nas proximidades do

nº 458, no Bairro Vila Pinho. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.326/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de rede de drenagem pluvial na Av. Perimetral Dois, em frente ao nº 32,

no Bairro Santa Cecília. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.327/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de rede de drenagem pluvial na Rua Coletora, próximo ao nº 1.072, no

Bairro Vila Pinho. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.328/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de rede de drenagem pluvial na Rua José Vieira, em frente ao nº 32, no

Bairro Santa Cecília. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.329/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que sejam instalados redutores de velocidade na Rua Córrego da Mata, em frente

aos números 60 e 290, no Bairro Santa Cecília – Vale do Jatobá. (– À Comissão de

Transporte.)

Nº  1.330/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para a instalação

de redutores de velocidade na Rua Serra do Rola Moça, em frente aos nºs 15, 41 e

301, no Bairro Vila Formosa, Distrito Industrial – Vale do Jatobá. (– À Comissão de

Transporte.)
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Nº 1.331/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/6/2015, em Açucena, 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 1.332/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/6/2015, em Uberaba, que resultou

na apreensão de drogas, quantia em dinheiro 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 1.333/2015, 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  16/6/2015,  em  Santa  Vitória,  que

resultou  na  apreensão  de  mais  de  3kg  de  pasta  base  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 1.334/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 28º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/6/2015, em Unaí, que resultou na

apreensão de um adolescente, drogas, balança de precisão e quantia em dinheiro; 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 1.335/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Universidade  Federal  de  Viçosa  pelos  89  anos  de  sua

fundação. (– À Comissão de Educação.)
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Nº 1.336/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/6/2015, em

Governador Valadares, que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munição,

balança  de  precisão  e  na  detenção  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.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.337/2015, 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 17/6/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de drogas, armas de fogo 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 1.338/2015, 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 26/5/2015, em Mantena, que resultou

na apreensão de armas  de fogo,  munição  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 1.339/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Ana Paulo Pereira, sediada em Itajubá.

Nº 1.340/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Major João Pereira, sediada em Itajubá.

Nº 1.341/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
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Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Cônego Paulo Monteiro, em São João da Mata.

Nº 1.342/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Dom Otávio Chagas de Miranda, sediada em Borda da Mata.

Nº 1.343/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Presidente Wenceslau, em Brazópolis.

Nº 1.344/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual José Gomes de Morais, em Albertina.

Nº 1.345/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual João Goulart Santiago Brum, em Natércia.

Nº 1.346/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Manoel Machado, em Virgínia.

Nº 1.347/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Professor Mendonça, em Senador José Bento.

Nº 1.348/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Professor Figueiredo, em Sapucaí-Mirim.
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Nº 1.349/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Virgínia Marcondes, em Camanducaia.

Nº 1.350/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Professor Teófilo Tavares, em Monte Sião.

Nº 1.351/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Vinícius Meyer, em Pouso Alegre.

Nº 1.352/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado para a reforma e construção da Escola

Estadual Professor Joaquim Queiroz, em Pouso Alegre.

Nº 1.353/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção da

Escola Estadual Professor Arcádio do Nascimento Moura, em Pedralva.

Nº 1.354/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção da

Escola Estadual Comendador Mário Goulart Santiago, em Pedralva.

Nº 1.355/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção da

Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, em Conceição dos Ouros.

Nº 1.356/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção da

Escola Estadual Padre Rogério Abdala, em Monsenhor Paulo.
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Nº 1.357/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção do

Centro Educacional Profissional Tancredo Neves, em Brazópolis.

Nº 1.358/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção da

Escola Estadual Prefeito Celso Vieira Vilela, em Heliodora.

Nº 1.359/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção da

Escola Estadual Professora Mariana Pereira Fernandes, em Pouso Alegre.

Nº 1.360/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos  do termo de compromisso já  firmado para a  reforma e a construção da

Escola Estadual Tiradentes, em Lavras.

Nº  1.361/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho Monetário Nacional pedido de providências com vistas à

aprovação do aumento do preço mínimo do café arábica para R$430,00 a saca de

60kg, atingindo, assim, um denominador comum capaz de atender as expectativas do

setor cafeeiro e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio macroeconômico.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.881/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 944/2011.

Nº 1.882/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 652/2011.

Nº 1.883/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 653/2011.

Nº 1.884/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 658/2011.

Nº 1.885/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 715/2011.
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Nº 1.886/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 753/2011.

Nº 1.887/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 757/2011.

Nº 1.888/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 758/2011.

Nº 1.889/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 759/2011.

Nº 1.890/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 761/2011.

Nº 1.891/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 762/2011.

Nº 1.892/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 764/2011.

Nº 1.893/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 766/2011.

Nº 1.894/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 768/2011.

Nº 1.895/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.001/2008.

Nº  1.896/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Concessionária  das  Rodovias  Centrais  do  Brasil  S.A.  pedido  de

providências para a disponibilização de sinal de telefonia móvel em toda a extensão

da BR-153 de responsabilidade dessa concessionária.

Nº  1.897/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação  de  reunião  especial  para  entrega  do  título  de  Cidadão  Honorário  do

Estado de Minas Gerais ao Sr. Anastácio Mileno Freire Bandeira.

O presidente – 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 22 deputados. Portanto, não há quórum
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para a continuação dos trabalhos. A presidência informa aos deputados que, como

não há número regimental, não pode conceder questão de ordem.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 18 horas, e de amanhã, dia 2, às

9 e às 18 horas, nos termos dos editais 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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2015

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Roberto Andrade, Douglas Melo, Noraldino Júnior e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Cabo  Júlio.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, 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 matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4/2015, no

1º  turno  (deputado  Douglas  Melo),  e  222/2015,  no  1º  turno  (deputado  Noraldino

Júnior).  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,  do  Projeto  de Lei  nº  156/2015

(relator: deputado Elismar Prado); pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

158/2015 na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1 (relator: deputado Noraldino Júnior). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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



520
____________________________________________________________________________

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

requerimentos:

nº  1.977/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte, de Segurança Pública e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

para debater a qualidade e a segurança dos serviços prestados aos consumidores do

transporte intermunicipal e interestadual de passageiros no Estado, bem como sua

substituição  por  meios  de  transporte  alternativos,  conhecidos  como  grupos  de

caronas em redes sociais;

nº 1.978/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais pedido

de informação 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.

nº 1.979/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja encaminhado ao

presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informação sobre o

motivo da demora de até 3 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;

nº  2.159/2015,  do  deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  discutir  a

prestação de serviços de transporte de pessoas pela empresa Uber e se a empresa é

delegatária de serviço público, nos termos da legislação aplicável.

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, 25 de junho de 2015.

Elismar Prado, presidente – Roberto Andrade – Sargento Rodrigues.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às  10h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Bosco, Tony Carlos, membros da supracitada comissão. 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, com convidados, o aumento

da tarifa de energia elétrica para os irrigantes da área mineira da Sudene e do Norte

de Minas e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Aline  Veloso,  coordenadora  da

Assessoria  Técnica  da  Federação da Agricultura  e  Pecuária  do  Estado de Minas

Gerais – Faemg –, representando o presidente; e os Srs. Ronalde Xavier Moreira

Júnior,  gerente de Tarifas  da Companhia Energética de Minas Gerais  – Cemig –,

representando o presidente; Orlando Machado Pinto, presidente da Associação dos

Irrigantes do Norte de Minas – Adirnorte – Montes Claros; Ricardo Peres Demicheli,

gerente  regional  da  Emater  –  Montes  Claros;  Marcos  Braga  Medrado,  gerente

executivo  do  Distrito  de  Irrigação  de  Jaíba  1;  Eduardo  César  Rebelo,  diretor  do

Distrito  de  Irrigação  de  Jaíba  2;  Saulo  Bresinski  Lage,  presidente  da  Associação

Central dos Fruticultores do Norte de Minas – Abanorte – Janaúba; Heroyki Shirado,

presidente  da  Associação dos  Usuários  do  Projeto  Pirapora;  e  Nadson Alexandre

Alves Martins, secretário executivo da Associação dos Usuários do Projeto Pirapora,

que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate tece suas considerações iniciais e suspende

a reunião. Às 11h53min são reabertos os trabalhos com a presença do deputado Gil

Pereira.  O  presidente  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições. Registra-se a presença dos deputados Bosco e Antônio Carlos Arantes

(substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  liderança  do  BVC).

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
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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  2.249/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel – pedido de providências para reverter

a determinação contida no Decreto Federal nº 8.401, de 2015, em que na aplicação

das bandeiras tarifárias aos consumidores finais não incide o desconto garantido aos

consumidores  de  energia  da  atividade de  irrigação  e  de  agricultura  realizada  em

horário noturno, tendo em vista a dificuldade enfrentada pelos produtores rurais da

área mineira da Sudene de produzir em área de semiárido sem o uso da irrigação,

que vem sendo inviabilizada pelo alto custo da energia elétrica;

nº  2.250/2015,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada visita  ao

Ministério de Minas e Energia, com a presença do diretor-geral da Agência Nacional

de Energia Elétrica – Aneel –, para debater o aumento do custo da energia elétrica

para os irrigantes da área mineira da Sudene;

nº 2.251/2015, dos deputados Bosco e Tony Carlos, em que solicitam seja realizada

audiência pública,  no Município de Araxá, para debater a construção do gasoduto

Queluzito–Uberaba  que  viabilizará  a  construção  e  funcionamento  da  fábrica  de

amônia no Município de Uberaba;

nº 2.252/2015, dos deputados Bosco e Tony Carlos, em que solicitam seja realizada

audiência pública, no Município de Uberaba, para debater a construção do gasoduto

Queluzito–Uberaba  que viabilizará  a  construção  e  o  funcionamento  da  fábrica  de

amônia no Município de Uberaba; e

nº 2.253/2015, dos deputados Bosco e Tony Carlos, em que solicitam seja realizada

audiência  pública,  no  Município  de  Divinópolis,  para  debater  a  construção  do

gasoduto Queluzito–Uberaba que viabilizará a construção e funcionamento da fábrica

de amônia no Município de Uberaba.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.864/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.864/2015, de autoria do governador do Estado, que reajusta

as tabelas de vencimento básico das carreiras que indica e dá outras providências, 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 1.864/2015

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 nº 15.961,

de 30 de dezembro de 2005.

§ 1º – Em virtude do reajuste previsto no  caput, 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  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. 1º não será deduzido do valor da Vantagem
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Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº 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;

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;
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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, 2 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Douglas Melo.

ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º 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 3.7.2015.

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 3.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2015.

I.1.3 – CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL
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Carga horária: 30 horas

* – A Carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2015.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.019/2015, de autoria do governador do Estado, que 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, foi aprovado no 2º turno, na forma do Substitutivo

nº 1 ao vencido no 1º turno, com a Emenda nº 7.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Poder  Executivo  que

menciona, altera a estrutura da carreira de Auditor Interno e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e aos 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, abono

incorporável no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir de 1º de

junho de 2015.

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 incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões e não será

considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto férias e gratificação

natalina.
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Art. 2º – O abono de que trata o art. 1º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e aos detentores de função

pública das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo em quatro

parcelas  no  valor  de  R$47,50  (quarenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  nas

seguintes datas:

I – em 1º outubro de 2015, a primeira parcela;

II – em 1º janeiro de 2016, a segunda parcela;

III – em 1º de abril de 2016, a terceira parcela;

IV – em 1º julho de 2016, a quarta parcela.

Parágrafo único – Em decorrência da incorporação de que trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de julho de 2016.

Art.  3º  – O servidor  inativo e o pensionista  que fizerem jus à paridade e cujos

proventos e pensões 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,  farão  jus  aos  acréscimos  remuneratórios  decorrentes  da  incorporação

prevista no art. 2º desta lei a partir da data da referida incorporação ao vencimento

básico.

Art.  4º  –  Fica  concedido  abono  no  valor  de  R$190,00  (cento  e  noventa  reais)

mensais, a partir  de 1º de junho de 2015, aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e aos detentores de função pública das carreiras do Grupo de

Atividades de Educação Superior do Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei nº

15.463, de 13 de janeiro de 2005, que estiverem em exercício em unidade vinculada

à prestação de serviços de assistência à saúde no âmbito da Universidade Estadual

de Montes Claros – Unimontes.

Art. 5º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e aos detentores de função pública das carreiras de Analista de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social,  Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo,

a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei nº 15.465,

de 13 de janeiro  de  2005,  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do
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Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, abono incorporável, a partir de 1º de junho de

2015, com os seguintes valores mensais:

I – R$190,00 (cento e noventa reais) para as carreiras de Técnico de Seguridade

Social e Auxiliar 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 2002, não se

incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões 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

servidores, da seguinte maneira:

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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de fevereiro de 2016.
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Art. 7º – A concessão do abono de que trata o art. 5º e a incorporação prevista no

art. 6º estendem-se ao servidor inativo e ao pensionista que fizerem jus à paridade e

cujos proventos e pensões tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras

de  Analista  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade  Social,  Auxiliar  de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.465, de 2005.

Art. 8º – Os incisos II e V do art. 22 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 – (…)

II – cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias, nos termos

da legislação vigente, entre as quais serão consideradas, para promoção ao nível II,

as três avaliações especiais de desempenho;

(...)

V – comprovação da escolaridade mínima ou titulação requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:

a) certificação, nos termos de regulamento, para promoção ao nível II;

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  dois  cursos  de  pós-graduação,  lato  sensu  ou stricto  sensu,

relacionados  com  a  natureza  e  a  complexidade  da  carreira,  nos  termos  de

regulamento, para promoção ao nível IV.”.

Art. 9º – Não será exigida a certificação a que se refere a alínea “a” do inciso V do

art. 22 da Lei nº 15.304, de 2004, com a redação dada pelo art. 8º desta lei, para a

promoção ao nível  II  da  carreira  de  Auditor  Interno,  enquanto  o  processo  para  a

obtenção  da  referida  certificação  não  for  regulamentado  e  implementado  pela

Controladoria-Geral do Estado.

Art.  10 – 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.”.
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Art.  11  –  O  servidor  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,  ocupe  cargo  de

provimento efetivo de Auditor Interno, de trata o art. 1º da Lei nº 15.304, de 2004, terá

o período de estágio probatório considerado na contagem do tempo necessário para

a primeira promoção a que fizer jus a partir  da data de publicação desta lei,  nos

termos de regulamento, observados os requisitos de escolaridade e desempenho.

Parágrafo único – Nos casos em que o período de efetivo exercício do servidor,

considerado o estágio probatório, exceder o tempo necessário à promoção a que se

refere o caput, o período restante será utilizado para a promoção subsequente a que

o servidor fizer jus.

Art. 12 – O item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, que contém a estrutura da

carreira de Auditor Interno, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei a partir do

primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 13 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Auditor

Interno,  de  que trata o art.  1º  da  Lei  nº  15.304,  de 2004,  permanecerá,  na nova

estrutura da carreira prevista no art. 12 desta lei, no nível e grau em que se encontrar

na data de publicação desta lei.

Art. 14 – O item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Interno, passa a vigorar,

a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo  II  desta  lei,  com  os  valores  reajustados  em  decorrência  da  alteração  da

estrutura da carreira prevista no art. 12.

Art. 15 – Ficam reajustados em 20% (vinte por cento), a partir de 1º de julho de

2016, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, modificado pelo art. 14 desta lei.

Art. 16 – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de julho de

2017, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, decorrentes da aplicação do índice previsto no art.  15

desta lei.

Art. 17 – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de julho de

2018, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, decorrentes da aplicação do índice previsto no art.  16

desta lei.
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Art. 18 – 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 o servidor 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 o servidor 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. 19 – O 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:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento)

da remuneração do cargo de provimento em comissão.
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§ 1º  –  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  com  carga  horária

semanal de vinte e quatro horas nomeado para o cargo de provimento em comissão

de  Diretor  de  Escola  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  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 – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar 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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar que passou

para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 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.”.

Art. 20 – Os §§ 3º e 4º do art. 23 da Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, passam

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 – (...)

§ 3º – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola 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;
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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 que passou para a inatividade em cargo efetivo com

jornada  de  trabalho  igual  ou  inferior  a  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.".

Art. 21 – Fica instituído o Grupo Permanente de Trabalho no âmbito do Estado, com

a participação efetiva das entidades e categorias representativas dos servidores de

saúde,  objetivando,  prioritariamente,  a  reformulação  do  plano  de  carreira  e  as

alterações  na  jornada  laboral,  além  de  outros  assuntos  correlatos  à  relação  de

trabalho.

Parágrafo único – O Grupo Permanente de Trabalho será constituído, em simétrica

paridade, de um representante:

I – da Escola de Saúde Pública – ESP;

II – da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig;

III – da Fundação Ezequiel Dias – Funed;

IV  –  da  Fundação  Centro  de  Hematologia  e  Hemoterapia  de  Minas  Gerais  –

Hemominas;

V – da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes;

VI – do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu;

VII – da Secretaria de Estado de Saúde – SES;

VIII – dos Auxiliares de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde.

Art. 22 – 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.  23  –  O  Poder  Executivo  republicará,  a  cada  incorporação  de  abono  e

concessão de reajuste efetuadas em decorrência do disposto nesta lei, as tabelas de

vencimento com os valores devidamente atualizados.

Art.  24  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos artigos desta lei.
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Sala das Comissões, 2 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Douglas Melo, relator – Léo Portela.

ANEXO I

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de 2015)

“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 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 3.7.2015.

ANEXO II

(a que se refere o art. 14 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 3.7.2015.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE JULHO DE 2015

ATA

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Presidência do Deputado Ulysses Gomes

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

discurso  do  deputado  Lafayette  de  Andrada;  aprovação  –  Correspondência:

Mensagem  nº  51/2015  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  2.352/2015),  do

governador  do  Estado  –  Ofício  nº  2/2015  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.353/2015), do procurador-geral de justiça – Ofícios – 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.354  a  2.403/2015  –

Requerimentos  nºs  1.362  a  1.411/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.898  a

1.900/2015 – Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais,

de  Educação,  de  Transporte,  de  Cultura  e  de  Direitos  Humanos  –  Registro  de

Presença  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.,

Lafayette  de  Andrada e Duarte Bechir,  da deputada Ione Pinheiro  e do  deputado

Gustavo  Corrêa  –  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  –

Designação  de  Comissões:  Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  a

Proposta de Emenda à Constituição nº 34/2015 e sobre a Indicação nº 16/2015 –

Comunicação da Presidência –  Leitura de Comunicações – Questão de Ordem –

Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.881 a 1.895, 1.899,

1.900 e 1.897/2015; deferimento – Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.864 e 2.019/2015; aprovação – Votação de

Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.896 e 1.898/2015 e Requerimentos

nºs 250 e 317/2015; aprovação – Discussão e Votação de Indicações: Discussão, em

turno  único,  da  Indicação  nº  6/2015;  requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa;

votação do requerimento; aprovação – Discussão, em turno único, da Indicação nº

7/2015;  requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa;  votação  do  requerimento;

aprovação – Discussão,  em turno único, da Indicação nº 8/2015; requerimento do

deputado  Gustavo  Corrêa;  votação do  requerimento;  aprovação  –  Discussão,  em

turno  único,  da  Indicação  nº  9/2015;  requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa;
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votação do requerimento; aprovação – Discussão, em turno único, da Indicação nº

11/2015;  requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa;  votação  do  requerimento;

aprovação – Discussão, em turno único, da Indicação nº 12/2015; requerimento do

deputado  Gustavo  Corrêa;  votação do  requerimento;  aprovação  –  Discussão,  em

turno único,  da Indicação nº 13/2015;  requerimento do deputado Gustavo Corrêa;

votação do requerimento; aprovação – 2ª Fase: Palavras do Presidente – Discussão e

Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015;

discurso do deputado Gustavo Corrêa; questão de ordem – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Lafayette de Andrada – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.

– Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cabo Júlio – Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro

– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Fábio Avelar

Oliveira – Fábio  Cherem – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil

Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione

Pinheiro  –  Iran  Barbosa –  Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João

Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Luiz Humberto

Carneiro  –  Marília  Campos  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Neilando  Pimenta  –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres –

Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – 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 Dirceu Ribeiro,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.
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O presidente – Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o deputado

Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada – Sr. Presidente, eu estava ouvindo atentamente

a leitura da ata e vou solicitar que a retifique. Nas vezes em que foi citado “Lafayette

de Andrade”, substitua-se por “Lafayette de Andrada”. Solicito retificação na ata. Muito

obrigado.

O presidente – A presidência informa ao deputado que o nome está correto. Não

havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência

– O deputado Nozinho, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 51/2015*

Belo Horizonte, 2 de julho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia  Assembleia  Legislativa,  Projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  delegação  de

competência  aos  municípios  para  o  licenciamento  e  a  fiscalização  ambiental  das

atividades e empreendimentos efetiva  ou  potencialmente  poluidores no  âmbito  do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O  Projeto  ora  encaminhado  insere-se  no  conjunto  de  medidas  propostas  pela

Força-Tarefa instituída pelo Governo do Estado visando a adequação, aprimoramento

e  maior  efetividade  do  licenciamento  ambiental  e  eficiência  nas  ações  de

preservação, recuperação e conservação do meio ambiente.

Dessa  forma,  o  que  se  pretende  é  conferir  maior  efetividade  ao  licenciamento

ambiental  e  à proteção do meio ambiente,  permitindo que os órgãos e entidades

integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos possam focar

suas ações no licenciamento de atividades de maior impacto, com especialização nas

ações de fiscalização, bem como a estruturação de um sistema de controle ambiental

descentralizado  formado  pelos  municípios  que  exercerem  as  atividades  de

licenciamento e fiscalização.

Ressalto que o presente projeto não terá impacto financeiro para o Estado.

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

de lei.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.352/2015

Dispõe sobre a delegação de competência aos municípios para o licenciamento e a

fiscalização ambiental das atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente

poluidores no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º – O Estado poderá delegar aos municípios a competência para promover o

licenciamento e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou

potencialmente  poluidores,  conforme  disposto  em  regulamento  próprio  do  Poder

Executivo.

Parágrafo único – Não serão objeto de delegação as atividades e empreendimentos

considerados de interesse público do Estado, conforme disposto em regulamento.

Art.  2º  –  A execução  das  ações  administrativas  atribuídas  nesta  lei  somente

poderão ser desempenhadas pelos municípios que atendam aos requisitos dispostos

no regulamento de que trata o art. 1º.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 4º – Fica revogado o inciso V do art. 4º da Lei Delegada nº 178, de 29 de

janeiro de 2007.

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

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Ivair

Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.602/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 2/2015*

Belo Horizonte, 1º de julho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência,  nos termos do art.  66, § 2°,  c/c  o art.  122, da

Constituição do Estado de Minas Gerais, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  que  reajusta  automaticamente  o  subsídio

mensal dos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A medida tem como fundamento a Lei Federal n° 13.092, de 12 de janeiro de 2015,
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que dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República, bem como a decisão

liminar proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do Pedido

de Providências n° 0.00.000.001770/2014-83.

Os critérios  para fixação da remuneração seguem o disposto  no art.  37,  XI,  da

Constituição Federal, respeitando o limite ali previsto de noventa inteiros e vinte e

cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, do Procurador-Geral da

República.

Foi considerada, ainda, a simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério

Público, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Ação Originária n° 1773/DF).

Apresento-lhe,  com  essas  razões,  o  projeto  anexo,  para  o  trâmite  legislativo

correlato.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 2.353/2015

Fixa o subsídio mensal dos membros do Ministério  Público do Estado de Minas

Gerais.

Art. 1º – O subsídio mensal do Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais

corresponderá a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do

subsídio do Procurador-Geral da República.

§ 1º – Alterado, por lei federal, o subsídio do Procurador-Geral da República, será o

novo patamar adotado, imediatamente,  a contar de sua vigência,  como referência

para fins de pagamento do subsídio dos membros do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, extensivo a inativos e pensionistas.

§ 2º – O valor nominal do subsídio constará de ato do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 2º – Os valores dos subsídios dos demais membros do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais serão calculados na forma da Lei Complementar nº 34/1994

e do art. 3º da Lei Estadual 16.079/2006.

Art.  3º  –  A  implementação  do  disposto  nesta  lei  observará  as  dotações

orçamentárias próprias do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o previsto
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no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de janeiro de 2015.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A proposição que ora se submete à apreciação dessa douta Casa Legislativa tem

como  objetivo  incorporar  na  legislação  estadual  o  automatismo  no  reajuste  do

subsídio dos membros do Ministério Público, conforme determinado pelo Conselho

Nacional do Ministério Público e em harmonia com proposta equivalente enviada pelo

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Para tanto, o caput do art. 1º fixa o percentual para fins de cálculo do subsídio do

Procurador  de  Justiça,  tendo como parâmetro  o  subsídio  do  Procurador-Geral  da

República.

O § 1º do art. 1º prevê o reajuste automático do subsídio mensal do Procurador de

Justiça,  sempre  que  houver  alteração,  por  lei  federal,  do  valor  do  subsídio  do

Procurador-Geral da República.

Há previsão de que o valor nominal do subsídio constará de ato do Procurador-

Geral de Justiça.

A medida tem como fundamento a decisão liminar proferida pelo Conselho Nacional

do Ministério Público, nos autos do Pedido de Providências nº 0.00.000.001770/2014-

83, e observa o art.  37, XI,  da Constituição Federal,  que fixa, para o subsídio do

Procurador de Justiça, o limite de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por

cento do subsídio do Procurador-Geral da República.

O art. 2º da proposição prevê a forma de cálculo do valor do subsídio dos demais

membros do Ministério Público, em linha com o disposto na Lei Complementar nº

34/94 e no art. 3º da Lei Estadual 16079/2006, de teor seguinte:

“Art. 3º Ficam fixados, com base no subsídio do Procurador de Justiça, os valores

dos subsídios dos demais membros do Ministério Público, estabelecida a diferença de

5% (cinco por cento) entre o subsídio de cada nível e o do imediatamente inferior”.

O  art.  3º  da  proposta  dispõe  que  as  despesas  resultantes  da  aplicação  da  lei

correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, com
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observância  do  disposto  no  art.  169  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

A vigência da norma está prevista no art. 4º, cujos efeitos são retroativos a 1º de

janeiro de 2015, conforme disposto na Lei Federal nº 13.092, de 12 de janeiro de

2015.

O impacto orçamentário do reajuste proposto encontra-se demonstrado no quadro

anexo. O novo valor do subsídio dos membros do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais já vem sendo pago desde o mês de janeiro do corrente.

Por fim, é tomada em consideração a simetria entre as carreiras da Magistratura e

do Ministério Público, enfatizada pelo Min. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, na

decisão proferida nos autos da Ação Originária 1773/DF.

São essas as justificativas que fundamentam a proposta submetida à análise dessa

respeitável Casa Legislativa.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO REAJUSTE SUBSÍDIO – A PARTIR DE JANEIRO/2015

IMPACTO NA FOLHA DE PROCURADORES E PROMOTORES

* – O impacto orçamentário do reajuste do subsídio, a partir de janeiro de 2015, na

folha  de  procuradores  e  promotores,  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.7.2015.

IMPACTO NA FOLHA DE INATIVOS

* – O impacto orçamentário do reajuste do subsídio, a partir de janeiro de 2015, na

folha de inativos, foi publicado no Diário do Legislativo, de 4.7.2015.

IMPACTO NA FOLHA DE PENSIONISTAS

* – O impacto orçamentário do reajuste do subsídio, a partir de janeiro de 2015, na

folha de pensionistas, foi publicado no Diário do Legislativo, de 4.7.2015.

NOVOS VALORES PARA O SUBSÍDIO DOS PROCURADORES E PROMOTORES

DE MINAS GERAIS – PGJ/MG

Conforme Lei Federal 13.091/2015

* – Os novos valores para o subsídio dos procuradores e promotores de Minas

Gerais – PGJ/MG, conforme Lei Federal nº 13.091/2015, foram publicados no Diário

do Legislativo, de 4.7.2015.

– 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.
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* – Publicado de acordo com texto original.

OFÍCIOS

Da  Sra.  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  386/2015,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Júlio César Russo Lima, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio

do Grama, pleiteando, em resposta a solicitação dos professores da rede estadual de

ensino, apoio desta Casa para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

Federal nº 422/2014, que tramita no Congresso Nacional. (– Anexe-se à Proposta de

Emenda à Constituição nº 3/2015.)

Do  Sr.  Leonardo  Rodrigo  Ferreira,  diretor  do  Departamento  de  Execução  e

Avaliação  do  Plano  Nacional  de  Segurança  Pública  do  Ministério  da  Justiça  (4),

encaminhando dados dos convênios que menciona, celebrados entre o Ministério da

Justiça,  através  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública,  e  a  PMMG.  (–  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. Marco Aurélio Joviano Proença, chefe do Núcleo de Correição Administrativa

do DER-MG, prestando informações  relativas ao Requerimento n° 8.959/2014,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária de Estado adjunta de Casa Civil (7),

prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 756,  1.006, 1.091,  1.092,

1.109, 1.196, 1.405/2015, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça.

(– Anexem-se aos referidos projetos de lei.)

Do Sr. Renan Calheiros, presidente do Senado Federal (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 216 e 361/2015, das Comissões do Trabalho e da

Pessoa com Deficiência, respectivamente.

Do  Sr.  Sérgio  Antônio  Condé,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caratinga,

encaminhando cópias da ata da audiência pública realizada, em 22/6/2015, com o

Movimento Sou Mais Educação e faculdades instaladas em Caratinga, e de abaixo-

assinado de professores e alunos presentes na referida audiência solicitando apoio

da Casa a suas reivindicações concernentes aos critérios do governo federal para

concessão do Fundo de Financiamento Estudantil. (– À Comissão de Educação.)
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Do Sr. Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da

Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais (2), solicitando sejam anexadas ao

Projeto de Lei nº 1.106/2015 a moção de apoio do referido Sindicato e a relação de

assinaturas dos parlamentares que confirmam voto ao referido projeto, encaminhadas

pelos respectivos ofícios. (– Anexem-se ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.354/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.045/2011)

Altera o art. 4º da 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O caput e os §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – O resíduo sólido que, por sua composição físico-química, necessite de

procedimentos especiais  ou diferenciados para seu manejo e destinação final  tem

suas  normas  para  recolhimento,  reutilização,  reaproveitamento,  reciclagem,

tratamento  ou  disposição  final  ambientalmente  adequada  que  minimize  danos  e

impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente definidas na Lei nº 18.031,

de 12 de janeiro  de  2009,  sem prejuízo  do disposto na Lei  nº  13.796,  de  20 de

dezembro de 2000.

§ 1º – Caracterizam-se como resíduos sólidos a que se refere o caput deste artigo

todos  os  resíduos  de produtos  e  equipamentos  eletroeletrônicos  que estejam  em

desuso e submetidos ao descarte, incluindo componentes, subconjuntos e materiais

consumíveis necessários para o seu pleno funcionamento.

§  2º  –  Os  resíduos  de  que  trata  este  artigo  serão  entregues  pelo  usuário  aos

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede

de  assistência  técnica  autorizada  pelas  respectivas  indústrias,  para  repasse  aos
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fabricantes  ou  importadores,  a  fim  de  que  adotem,  diretamente  ou  por  meio  de

terceiros, procedimentos de reutilização, reaproveitamento, reciclagem e tratamento

ou disposição final ambientalmente adequada.”.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

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  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
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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 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.

–  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.

PROJETO DE LEI Nº 2.355/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 595/2011)

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.
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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 onde operam.

Art. 3º – Na elaboração do cronograma a que se refere o art. 2º, 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 – A concessionária do serviço público de saneamento básico terá prazo de

até dez anos para a implantação do serviço de tratamento de esgoto nas localidades

onde haja cobrança de tarifa de esgoto por período superior a cinco anos.

Parágrafo único – O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará a

suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto na localidade.

Art. 5º – O cronograma a que se refere o art. 2º será enviado para apreciação do

Poder Legislativo em até cento e oitenta dias contados da publicação desta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Minas Gerais é conhecida como “a caixa-d’água do Brasil”  devido à

quantidade de rios que aqui nascem e ao fato de receber importantes afluentes e

fornecer 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 no combate às atividades degradadoras do ciclo

hidrológico.

A escassez anunciada da água disponível para uso no planeta – a previsão é 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 uma das medidas prioritárias 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
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Hídricos, contida na 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 Estado, e não de forma esporádica como vem

ocorrendo hoje.

Não nos podemos esconder atrás do argumento de insuficiência de recursos para

realizar 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

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.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.874/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.356/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 563/2011)

Estabelece  normas  para  a  realização  de  concurso  público  para  investidura  em

cargo ou emprego público de órgão ou entidade da administração direta ou indireta

do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999, que estabelece norma

para concurso público promovido pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º – O concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura em

cargo ou emprego público de órgão ou entidade da administração direta ou indireta

do Estado será realizado conforme o disposto nesta lei.
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Art. 2º – O processo seletivo será promovido diretamente pelos órgãos ou pelas

entidades da administração direta ou indireta do Estado ou mediante a contratação de

terceiros, precedida de licitação.

Art.  3º  –  O  concurso  público  reger-se-á  pelo  respectivo  edital,  observados  os

princípios  constitucionais  aplicáveis  à  administração  pública,  principalmente  o  da

publicidade, o do contraditório e o da ampla defesa.

Art. 4º – É vedada a realização de concurso público para investidura em cargo ou

emprego público sem a existência de vaga.

Art. 5º – O prazo de validade do concurso público é de até dois anos, prorrogável

uma vez, por igual período.

Art.  6º  –  O  candidato  aprovado  em  concurso  público  realizado  por  órgão  ou

entidade da administração direta ou indireta do Estado tem assegurado o direito à

nomeação, respeitado o número de vagas previsto no edital e o prazo de validade do

concurso.

Art. 7º – É vedada a contratação de pessoal para cargo ou emprego de órgão ou

entidade da administração direta ou indireta do Estado, ressalvado o disposto no art.

37, IX, da Constituição da República.

CAPÍTULO II

Do Edital

Art. 8º – 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. 9º – A cada concurso público corresponderá um edital.

Art. 10 – O edital conterá, sob pena de nulidade:

I – número de ordem, em série anual;

II – nome do órgão ou da entidade responsável pelo concurso público;

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  das  destinadas  a  portadores  de  deficiência,

observada a legislação pertinente;
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VII – datas de abertura e encerramento das inscrições;

VIII – etapas do processo seletivo, número de questões por prova e a respectiva

pontuação, número de questões que, se anuladas, tornam obrigatória a repetição de

uma mesma etapa;

IX – conteúdo programático;

X – critérios de classificação;

XI – informação sobre direito de petição e procedimentos sobre recurso;

XII – nome do município onde serão realizadas as provas 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 público.

Parágrafo  único  –  O  edital  conterá  outras  especificidades,  de  acordo  com  a

natureza do cargo a ser provido ou se houver lei específica versando sobre a matéria.

Art. 11 – Depois de publicado o edital, o concurso público só poderá ser cancelado

mediante fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada.

Parágrafo único – O cancelamento de que trata o  caput deste artigo implicará a

devolução da taxa de inscrição do concurso público.

Art.  12  –  O  edital  do  concurso  público  que  prevê  provas  práticas  indicará  os

instrumentos, os aparelhos ou as técnicas a serem utilizados, 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 III

Da Publicidade

Art. 13 – A divulgação do concurso público será feita por meio da publicação do

edital.

Art.  14  –  Serão  publicados  no  órgão  oficial  de  imprensa  do  Estado  e  na  rede

internacional de computadores:

I – o edital em seu inteiro teor;

II – a relação dos candidatos aprovados, em cada etapa, com as respectivas notas;

III – a relação dos candidatos aprovados em ordem de classificação final, com as

respetivas notas;
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IV – as decisões sobre os recursos interpostos;

V – a homologação do concurso.

Parágrafo único – Nos jornais de grande circulação no Estado, poderá ser publicado

extrato do edital, a critério do órgão ou da entidade da administração direta ou indireta

do Estado responsável pelo concurso público.

Art. 15 – O edital será publicado no mínimo noventa dias antes da data prevista

para a realização da primeira prova.

Art. 16 – A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser fundamentada de

forma expressa e objetiva e será divulgada no órgão oficial de imprensa do Estado e

na rede internacional de computadores.

Parágrafo  único  –  É  vedada  qualquer  alteração  do  edital  nos  trinta  dias  que

antecederem a primeira prova.

CAPÍTULO IV

Da Inscrição

Art. 17 – A inscrição em concurso público efetivar-se-á mediante a apresentação da

documentação exigida no edital.

Art. 18 – Será respeitado o prazo mínimo de trinta dias entre a data de publicação

do edital e a data de abertura das inscrições.

Art. 19 – O prazo mínimo para a realização das inscrições em concurso público será

de sete dias úteis contados da data de abertura das inscrições.

Art. 20 – É vedada a inscrição condicional em concurso público.

Art. 21 – Na fixação do valor da taxa de inscrição, serão levados em conta o nível

remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida e o número de fases e

provas do processo seletivo.

Parágrafo único – O órgão ou a entidade da administração direta ou indireta do

Estado responsável pelo concurso público divulgará, no órgão oficial de imprensa do

Estado  e  por  meio  eletrônico  de  acesso  público,  até  o  vigésimo  dia  do  mês

subsequente  ao  encerramento  do  concurso  público,  demonstrativo  do  que  foi

arrecadado com a taxa de inscrição, bem como de sua destinação.

Art.  22  –  O  candidato  comprovadamente  desempregado,  nos  termos  da  Lei  nº

13.392, de 7 de dezembro de 1999, fica isento do pagamento da taxa de inscrição.
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Art. 23 – 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. 24 – Para se inscrever em concurso público, o candidato deverá satisfazer as

seguintes condições, além de outras que o edital estabelecer:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei;

II – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

III – ter, no mínimo, dezoito anos completos na data de investidura.

CAPÍTULO V

Da Seleção

Art. 25 – A seleção dos candidatos inscritos em concurso público será realizada por

meio de provas ou de provas e títulos.

Art. 26 – O interstício mínimo entre a data de encerramento das inscrições e as

provas será de sessenta dias.

Art. 27 – As provas realizar-se-ão, preferencialmente, nos domingos ou nos feriados

estaduais ou nacionais, vedada sua realização aos sábados.

Art. 28 – Se o edital não indicar o calendário das provas, a convocação para cada

etapa  se  dará  por  novo  edital,  publicado,  no  mínimo,  vinte  dias  antes  de  sua

realização.

Art. 29 – O edital conferirá às provas caráter eliminatório, classificatório ou ambos.

Art. 30 – Na realização de processo seletivo de provas e títulos, o edital indicará

expressamente os títulos e a respectiva pontuação, vedada a indicação de títulos que

não guardem relação com as atribuições do cargo disputado.

§ 1º – A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório.

§ 2º – A não apresentação de títulos pelo candidato não é causa impeditiva de sua

participação nas demais fases do processo seletivo.

§ 3º – O número de pontos atribuídos aos títulos corresponderá a, no máximo, 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.
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Art. 31 – 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.  32  –  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.

Art. 33 – Estão impedidos de atuar diretamente na elaboração, na aplicação e na

correção das provas em que haja identificação do candidato o cônjuge e os parentes

consanguíneos ou afins até o segundo grau, inclusive os por adoção.

CAPÍTULO VI

Dos Recursos

Art. 34 – O edital do concurso público é passível de recurso no prazo de cinco dias

contados da data de sua publicação.

Art.  35  –  Todas  as  provas  do  processo  seletivo  são  passíveis  de  recurso

administrativo.

Art. 36 – O gabarito das provas objetivas e as correções das provas discursivas ou

de habilitação estarão disponíveis para os candidatos, no prazo para a elaboração de

recursos, na entidade responsável pela elaboração do processo seletivo.

Art.  37 – A decisão dos recursos será fundamentada,  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. 38 – A alteração do gabarito ou a anulação de questões terão efeito extensivo a

todos os candidatos, independentemente da apresentação de recurso.

CAPÍTULO VII

Da Nomeação

Art.  39  –  A  nomeação  de  candidato  obedecerá  estritamente  à  ordem  de

classificação.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais

Art. 40 – O interstício mínimo entre a data de encerramento do concurso público e

sua homologação será de trinta dias úteis.
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Art. 41 – Fica revogada a Lei n° 13.167, de 20 de janeiro de 1999.

Art. 42 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei 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.

Por  tudo  isso,  fazemos  apelo  aos  nossos  ilustres  pares  pela  aprovação  deste

projeto, razão pela qual conto com o apoio dos nobres deputados.

–  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 2.357/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 561/2011)

Dispõe  sobre  reserva  de  espaço  para  divulgação  de  mensagens  de  interesse

público em veículos de transporte coletivo intermunicipal e em boletos e extratos de

concessionárias.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal

e dos demais serviços públicos conterão cláusula que torna obrigatória a reserva de

espaço, no interior dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nos boletos e

extratos das concessionárias de serviços públicos, para a afixação de cartazes e a

divulgação de fotos e contatos relativos a pessoas desaparecidas e para a divulgação

de mensagens de interesse público.

Parágrafo único – Os cartazes a que se refere o  caput serão afixados no interior

dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso ao público

nas repartições administrativas das concessionárias, e a divulgação de fotos e formas

de contato e de mensagens de interesse público dar-se-á por meio de impressão em

boletos, extratos de contas e avisos enviados aos consumidores.

Art. 2º – Fica revogada a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O número de pessoas desaparecidas – 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,  além  dos  veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipais,  as  empresas

prestadoras de serviços públicos e as 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

de fotos, telefones de contato e endereços para ajudar as milhares de pessoas que

sofrem o drama de ter familiares desaparecidos.

Pelo exposto, apresentamos este projeto, na certeza de contar com o apoio dos

nobres pares para a sua aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.879/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.358/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos privados de saúde exibirem

tabela de preços dos serviços prestados aos usuários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os estabelecimentos privados de saúde ficam obrigados a exibir de forma

clara, objetiva e ostensiva, em local de fácil acesso e grande visibilidade, tabela de

preços detalhada dos serviços prestados aos usuários.

Parágrafo único – A tabela a que se refere o  caput deste artigo deve contemplar

consultas médicas, exames e os demais procedimentos e serviços médicos prestados

aos usuários, com respectivos preços e custos administrativos cobrados.

Art. 2º – 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, sem

prejuízo das sanções previstas na legislação sanitária.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A presente proposição tem por objetivo obrigar os estabelecimentos

privados de saúde a informar os preços dos procedimentos médicos oferecidos aos

usuários.

Cediço que as operadoras de planos de saúde encontram-se entre as campeãs de

reclamações nos procons e demandas judiciais, na medida em que os pacientes são

surpreendidos com débitos altíssimos correspondentes aos procedimentos médicos

realizados.

Assim, pretende-se, neste universo quase ilimitado de dificuldades, oferecer  aos

usuários fácil acesso à tabela de preços de todos os serviços, uma vez que é garantia

de todo consumidor o direito à informação.

Dessa  forma,  entende-se  ser  fundamental  que  hospitais,  clínicas,  profissionais,

sejam obrigados a exibir em local de fácil acesso e visibilidade tabela contendo os

preços dos procedimentos prestados.

Logo, em face do relevante propósito de defender o consumidor, solicitamos o apoio

de nossos pares para a aprovação deste projeto.
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– 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 2.359/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.413/2012)

Dispõe sobre a  instalação de detector  de  metais  nas salas  de cinema, teatros,

casas de shows e espetáculos em geral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º – É obrigatória a instalação de detectores de metais na entrada das salas de

cinema, teatros e casas de shows no Estado.

Art. 2º – A recusa a submeter-se à fiscalização eletrônica resultará na proibição do

acesso ao local.

Art.  3º  – O livre acesso será concedido  a pessoas portadoras de  marca-passo,

prótese  ou  similar,  mediante  apresentação  de  documento  comprobatório,  como

também policiais devidamente identificados.

Art.  4º – O não cumprimento do disposto nesta lei  acarretará ao proprietário do

estabelecimento multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais).

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação:  A divulgação  recorrente  de  ataques  ao  público  em  locais  onde as

pessoas procuram momentos de lazer e cultura tem causado grande preocupação às

autoridades em todas as esferas governamentais e em todo o mundo. A instalação do

detector  de  metais  possibilitará  restaurar  a  tranquilidade  dos  frequentadores  das

casas de espetáculos em geral.

A equipe de segurança desses estabelecimentos, por mais preparada que esteja,

não tem condições de identificar pessoas com algum distúrbio ou transtorno mais

grave. O detector de metais contribuirá para melhorar a segurança coletiva, como
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item de prevenção,  evitando  tragédias  de  grande  porte  ao  dificultar  o  acesso de

criminosos armados, que planejam seus alvos com antecedência. Em um ataque, o

som alto confunde as pessoas, que demoram a perceber o que está acontecendo, e a

ação de atingir o maior número de vítimas fica facilitada em detrimento da tomada de

decisão da segurança.

A providência estratégica de instalar os detectores é fundamental para impedir mais

crimes dessa natureza,  que chocam toda a população, que se sente vulnerável  a

esses ataques covardes e inesquecíveis para tantas famílias que perdem seus entes

queridos, mas que pagam impostos e esperam, como cidadãos, a garantia de uma

segurança efetiva e preventiva.

Isso  posto,  conto  com  o  apoio  irrestrito  dos  nobres  pares  para  manifestação

favorável a esta propositura.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 446/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.360/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.973/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de aparelho GPS nas viaturas da

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da rede hospitalar do

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a instalação de aparelho com a tecnologia GPS nas escolas e

instituições de ensino, públicas ou privadas, localizadas dentro do território estadual,

o qual deverá estar permanentemente interligado com as viaturas da Polícia Militar,

da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da rede hospitalar do Estado.

Parágrafo  único  –  Para  efeito  desta  lei  incluem-se  no  conceito  de  viaturas  os

veículos automotores a serviço do Estado utilizados pela Polícia Militar, pela Polícia

Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela rede hospitalar do Estado.

Art. 2º – Além de interligados diretamente com as viaturas a que se refere esta lei,

os aparelhos também deverão estar diretamente interligados com o quartel do Corpo

de Bombeiros Militar mais próximo de onde se localizar a instituição de ensino, bem

como com o estabelecimento da rede pública hospitalar mais próxima.
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Art. 3º – Uma vez acionado o dispositivo GPS, deverá a viatura ser encaminhada à

instituição de ensino para verificar o teor e a gravidade da ocorrência e tomar as

providências cabíveis.

Art.  4º  –  Nos municípios  com população inferior  a  vinte  mil  habitantes,  onde o

efetivo é menor,  o aparelho com tecnologia  GPS deverá estar  interligado com as

delegacias  das  Polícias  Militar  ou  Civil  e  com  os  hospitais  da  rede  pública  de

atendimento.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Entre  os  direitos  garantidos  pela  Constituição Federal  à  população

encontra-se a segurança pública, que foi atribuída ao Estado, no art. 144, como um

dos deveres que tem que cumprir, através dos seus órgãos de policiamento, para

garantir tranquilidade aos cidadãos.

Atualmente convivemos com o aumento da violência em todo o País e, infelizmente,

o Estado de Minas Gerais está incluído nessa triste estatística.

A  mídia  tem  relatado,  quase  diariamente,  os  casos  de  violência  dentro  das

instituições de ensino. E isso vem se tornando uma das principais preocupações da

sociedade, porque atinge a integridade física e psicológica dos funcionários, do corpo

docente e do corpo discente. E, o que é pior, muitas vezes com ocorrência de morte.

Fato é que, para tentar acabar com os altos índices de violência, já ocorreu em

vários estados a instalação de equipamentos de segurança dentro das escolas, tais

como alarmes e detectores de metais, além de terem sido contratados vigias para

atuar durante vinte e quatro horas.

Para agilizar o atendimento pelas viaturas em caso de acidente, faz-se necessária a

instalação do aparelho com a tecnologia GPS interligando as viaturas das Polícias

Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar e os veículos dos hospitais da rede

pública de atendimento com as instituições de ensino, públicas e privadas.

É importante ressaltar que, além da norma constante no art. 144, o § 1º do art. 25,

também da Constituição da República, reserva competência ao parlamentar estadual

para legislar sobre segurança pública, e o inciso V do art. 2º da Constituição Estadual
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dispõe que é  objetivo  prioritário  do  Estado criar  condições de segurança  pública.

Outra norma favorável à proposição ora apresentada está prevista no inciso VI do art.

10 da Carta mineira, que determina a competência material do Estado para manter a

segurança e a ordem pública.

A proposição apresentada está em conformidade com os preceitos constitucionais,

em nível federal e estadual, bem como com as atribuições pertinentes ao Estado, no

que diz respeito à segurança pública.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 523/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.361/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 669/2011)

Estabelece o prazo de validade e a forma de revalidação das licenças ambientais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  prazo  de  validade  das  licenças  ambientais  outorgadas  pelo  poder

público estadual é de:

I – para a licença prévia – LP –, até cinco anos, devendo corresponder ao prazo

previsto no cronograma aprovado para elaboração dos planos, programas e projetos

relativos ao empreendimento ou atividade;

II – para a licença de instalação – LI –, até seis anos, devendo corresponder ao

prazo previsto no cronograma constante no plano de controle ambiental aprovado

para implantação da atividade ou empreendimento, incluindo o respectivo sistema de

controle e qualquer outra medida mitigadora do impacto ambiental prevista para essa

fase;

III – para a licença de operação – LO –, no máximo dez e no mínimo quatro anos,

conforme dispuser o órgão ambiental competente.

Parágrafo  único  –  O órgão  ambiental  competente  poderá  estabelecer  prazo  de

validade específico para a LO de empreendimento ou atividade que, por sua natureza

e  peculiaridade,  estejam  sujeitos  a  encerramento  ou  modificação  em  prazos

inferiores.
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Art. 2º – As licenças ambientais poderão ter os prazos revalidados, por um período

máximo  igual  ao  concedido  anteriormente,  mediante  apresentação  de  justificação

técnica,  elaborada  conforme  o  roteiro  fornecido  pelo  órgão  de  meio  ambiente

competente.

§ 1º – A justificação técnica para a solicitação de revalidação de prazo de licença

ambiental deverá ser apresentada com antecedência mínima de cento e vinte dias da

data do vencimento de seu prazo de validade.

§ 2º – O prazo de revalidação da LO de empreendimento ou atividade que tenha

recebido penalidade prevista na legislação ambiental transitada em julgado até a data

do  requerimento  de  revalidação  será  reduzido  em  até  dois  anos,  na  forma

regulamentar, observado o limite mínimo de quatro anos.

Art. 3º – A solicitação de revalidação do prazo de LP, LI e LO será instruída com os

seguintes documentos:

I  –  cópia  da  publicação  da  comunicação  do  protocolo  do  requerimento  de

revalidação;

II – cópia da publicação da comunicação da obtenção da licença vigente;

III – comprovante do recolhimento do custo de análise;

IV – certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental;

V  –  relatório  de  acompanhamento  da  implantação  da  atividade  ou  do

empreendimento e do respectivo plano de controle ambiental, conforme dispuser o

órgão competente, no caso da LI;

VI  –  relatório  de  avaliação de desempenho ambiental  dos sistemas de controle

ambiental e demais medidas mitigadoras, elaborado conforme o roteiro estabelecido

pelo órgão competente por tipo de atividade, no caso da LO.

Art.  4º  –  A  documentação  a  ser  apresentada  para  a  solicitação  de  licenças

ambientais será estabelecida na regulamentação desta lei.

Parágrafo único – No caso de atividades de pesquisa e extração de substâncias

minerais, a comprovação da averbação da reserva legal somente será exigida nos

casos em que:

I – o empreendedor seja o proprietário ou possuidor da área;

II – aja relação jurídica contratual onerosa entre o empreendedor e o proprietário ou

possuidor, em decorrência do empreendimento minerário.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende dotar  o  poder  público  de mecanismos

legais capazes de evitar  que empresas que não cumpram a legislação ambiental,

bem  como  as  determinações  relacionadas  às  questões  sociais,  em  especial  as

relativas ao deslocamento das pessoas atingidas pelos empreendimentos, obtenham

qualquer  incentivo  à  continuação  de  suas  atividades  ou  quaisquer  benefícios

concedidos  pelo  Estado.  Por  essas razões,  aguardo de meus pares 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 2.362/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.202/2011)

Determina a inclusão do suco de fruta como item obrigatório na merenda escolar de

todas as escolas da rede estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica determinada a inclusão do suco de fruta como item obrigatório na

merenda escolar da rede estadual de ensino.

Parágrafo único – Para a aquisição do suco de fruta de que trata o caput, deve-se

priorizar o suco produzido no Estado, adotados parâmetros mínimos de qualidade,

em conformidade com as instruções expedidas pelos órgãos competentes.

Art. 2º – Para efeitos desta lei considera-se suco de fruta o produto à base da fruta

in  natura ou  extrato  natural  da  fruta,  na  forma  de  néctar,  polpa  ou  em  estado

concentrado.

Parágrafo  único  –  Não  são  considerados  como  suco  de  fruta  os  preparados

artificiais sólidos para refresco.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação: A inserção do suco de fruta como item obrigatório da merenda escolar
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no Estado se justifica por razões inquestionáveis, tanto pela importância econômica

para o desenvolvimento da fruticultura mineira, quanto pelo aspecto nutricional para

as crianças que frequentam as escolas públicas estaduais.

Os sucos de frutas são bebidas saudáveis e ricas em vitaminas e minerais, como

vitamina  C  e  potássio;  além  disso,  energizam  e  limpam  o  organismo.  O  valor

nutricional do suco de fruta se enquadra perfeitamente nas condições necessárias

para a oferta de uma merenda escolar  de alto  valor  nutritivo aos alunos da  rede

estadual.

Mais ainda, vale dizer que ao tornar obrigatória a introdução do suco de fruta na

merenda escolar estaremos incentivando a cadeia produtiva da fruta. Minas Gerais

tem grande importância no cenário da fruticultura brasileira, com polos regionais de

produção que alimentam o País em frutas  in natura e as indústrias processadoras,

que estão em franca expansão no estado, com maior ênfase nas regiões da Zona da

Mata, Sul e Triângulo Mineiro.

Portanto  esta  medida,  além  de  dar  um  caráter  educacional  e  de  melhoria  na

qualidade nutricional da merenda escolar, é de grande importância econômica para o

Estado, a partir do momento em que fomenta a produção local, viabilizando inclusive

o aumento no consumo interno do suco de fruta, no longo prazo.

Pela importância da proposição apresentada, espero poder contar com o apoio dos

nobres parlamentares mineiros à sua aprovação.

–  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 2.363/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.515/2013)

Assegura  condições  de  acessibilidade  às  pessoas  com  deficiência  física  na

utilização de meios de transporte públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  assegurado  no  Estado  o  direito  de  as  pessoas  com  deficiência

receberem tratamento prioritário e adequado, de forma a garantir-lhes condição para

utilização dos serviços de transporte público.
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Art. 2º – As empresas prestadoras de serviços de transporte público de passageiros

deverão providenciar elevadores de ônibus, localizados próximos à porta de acesso,

identificados  e  sinalizados  conforme  normas  técnicas  de  acessibilidade  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Parágrafo único – O não cumprimento do que consta no caput deste artigo obriga

as empresas prestadoras de serviços de transporte público a disponibilizar um veículo

para realizar o transporte do passageiro portador de deficiência física.

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, 2 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Um problema antigo e que está cada vez mais evidente no transporte

público do Estado são os elevadores para cadeirantes, instalados em ônibus. Esses

equipamentos não funcionam, e os passageiros especiais sempre ficam prejudicados,

tornando-se cena comum para os usuários do transporte público o desrespeito com

os portadores de necessidades especiais que utilizam cadeira de rodas.

Assim, no intuito de promover a acessibilidade com segurança e autonomia para as

pessoas com deficiência, apresentamos este projeto de lei, uma vez que o transporte

público deve atender às demandas de todos os segmentos de nossa sociedade, com

dignidade e cidadania.

Portanto, conto com os nobres colegas para 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 2.364/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.341/2014)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da especificação e divulgação da quantidade de

calorias e da presença de glúten nos produtos constantes dos cardápios de bares,

restaurantes e similares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Ficam os bares, restaurantes e outros estabelecimentos que comercializem

produtos  alimentícios  para  consumo imediato  obrigados  a  manter  ao  alcance  do

consumidor  relação  dos  itens  disponibilizados  com  a  respectiva  quantidade  de

calorias  dos produtos, bem como a necessidade calórica de consumo diário  para

indivíduos por faixa etária e idade.

§  1º  –  A relação  de  que  trata  o  art.  1º  deverá  ser  elaborada  e  assinada  por

profissional nutricionista com a respectiva inscrição no conselho regional.

§  2º  –  A quantidade  de  calorias  deverá  constar  ao  lado  de  cada  produto,  nos

cardápios e tabelas expostos nos referidos estabelecimentos.

Art.  2º  – Nos casos  de  itens  de  consumo de  quantidade variável,  a  critério  do

consumidor, como restaurantes de comida a quilo e outros, a quantidade de calorias

de que trata o art. 1º deverá ser especificada por cem gramas de produto consumido.

Art.  3º  – Os estabelecimentos  de  que trata  esta  lei  também serão  obrigados a

indicar nos cardápios e tabelas expostos informação sobre a presença de glúten nos

alimentos comercializados.

Art.  4º  –  A informação  sobre  o  conteúdo  calórico  e  a  presença  de  glúten  nos

alimentos  deve  estar  disposta  na  mesma  forma  e  dimensão  que  as  demais

informações  oferecidas  na  peça  em  que  estejam  disponibilizadas,  seja  cardápio,

cartaz  ou  qualquer  outra  peça  promocional  dos  produtos  servidos  ao  consumo

humano imediato.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

partir da data de sua publicação.

Art. 6º – Os estabelecimentos de que trata esta lei terão o prazo de cento e oitenta

dias a partir de sua entrada em vigor, para se adequarem ao seu cumprimento.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  tornar  obrigatória  a  divulgação,  por  bares,

restaurantes e  similares,  da  quantidade de calorias  e  da  presença de glúten  nos

alimentos  comercializados.  Hodiernamente,  a  obesidade  tornou-se  um  grave

problema de saúde pública, causando inúmeras doenças relacionadas ao excesso de
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peso decorrente de hábitos alimentares inapropriados, relacionados a rotinas de vida

que não propiciam uma alimentação equilibrada.

Além de estarem relacionadas  com o fator  físico,  as  doenças  consequentes da

obesidade  causam  grande  impacto  social  na  vida  das  pessoas,  uma  vez  que

ocasionam, frequentemente, problemas psicológicos, perda da autoestima, ansiedade

e depressão.

O controle adequado do peso está ligado diretamente  à quantidade de calorias

ingeridas  diariamente  através  da  alimentação,  e  assim  sendo,  quanto  melhor

informado a respeito da sua alimentação, melhor o cidadão poderá fazer escolhas

que o beneficiem.

Nesse sentido, a correta informação sobre a quantidade de calorias existentes nos

alimentos  consumidos  oferece ao cidadão  a  possibilidade de manter  um controle

sobre as calorias ingeridas e assim administrar de forma mais adequada o seu peso

corporal,  contribuindo para criar  uma cultura  em que seja reduzida a ingestão de

calorias em excesso e mantido o peso corporal em níveis razoáveis, evitando, assim,

a obesidade.

De acordo com números da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2008), atualmente 13% dos

adultos são obesos, índice liderado pelas mulheres (13,6%) e um pouco menor entre

os homens (12,4%).

No que concerne à divulgação da presença de glúten nos alimentos, isso se faz

necessário  devido  à  existência  da  doença  celíaca,  consistente  na  intolerância

permanente ao glúten (proteína presente no trigo e em outros cereais) que acomete

muitos  indivíduos  com  predisposição  genética,  prejudicando  o  funcionamento  do

intestino delgado e a absorção de nutrientes.

Diante do exposto, conclamamos o apoio dos nobres pares para a acolhida desta

proposição e sua aprovação.

– Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.725/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.365/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.067/2014)

Dispõe  sobre  a  livre  organização  de  grêmios  estudantis,  centros  acadêmicos,

diretórios acadêmicos e diretórios centrais de estudantes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  grêmios  estudantis,  centros  acadêmicos,  diretórios  acadêmicos  e

diretórios centrais de estudantes são denominados nesta lei como organizações de

representação estudantil.

Art.  2º  –  Aos  estudantes  secundaristas  de  estabelecimentos  de  ensino  médio

públicos e privados fica assegurada a livre organização de grêmios estudantis, como

entidades autônomas e democráticas, para representar os interesses e expressar os

pleitos dos alunos.

Art. 3º – Aos estudantes universitários de estabelecimentos públicos e privados fica

assegurada  a  livre  organização  de  centros  acadêmicos,  diretórios  acadêmicos  e

diretórios centrais de estudantes, como entidades autônomas e democráticas, para

representar os interesses e expressar os pleitos dos alunos.

Art. 4º – É de competência exclusiva dos estudantes a definição das formas, dos

critérios,  dos  estatutos  e  demais  questões  referentes  à  organização  dos  grêmios

estudantis,  centros  acadêmicos,  diretórios  acadêmicos  e  diretórios  centrais  de

estudantes.

Parágrafo  único  – A aprovação dos estatutos  e a escolha  dos dirigentes e dos

representantes dos grêmios estudantis, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e

diretórios centrais de estudantes serão realizadas por voto direto.

Art.  5º  –  Os  estabelecimentos  de  ensino  são  obrigados  a  assegurar  às

organizações de representação estudantil:

I – espaço físico para instalação e funcionamento;

II  –  livre  circulação  de  jornais  e  publicações,  bem  como  das  entidades

representativas estudantis municipais, regionais e nacionais;

III  –  rematrícula  dos  representantes  nos  estabelecimentos  em  que  estejam

matriculados, salvo por livre opção do aluno ou do responsável.

Parágrafo único – Os espaços físicos a serem cedidos ficarão em local de grande

circulação de estudantes.
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Art.  6º – As instituições públicas e privadas de ensino superior  são obrigadas a

garantir às organizações de representação estudantil:

I – acesso às informações de interesse na defesa individual ou coletiva dos direitos

dos estudantes;

II – participação de seus representantes nos conselhos deliberativos de natureza

acadêmica, fiscais, consultivos e executivos;

III – recolhimento facultativo de contribuições dos estudantes.

Parágrafo  único  –  O  estudante  poderá  autorizar  ou  cancelar  o  pagamento  da

contribuição diretamente na organização de representação estudantil.

Art. 7º – As instituições privadas de ensino superior são obrigadas a garantir  às

organizações de representação estudantil:

I – acesso à metodologia da elaboração de planilhas de custos;

II – participação dos representantes nas discussões sobre aumento de mensalidade

dos respectivos cursos, com direito a voz e voto.

Art. 8º – É vedada qualquer interferência estatal ou particular nas organizações de

representação estudantil  que prejudique suas atividades, dificultando ou impedindo

seu livre funcionamento, sob pena de caracterização como abuso de poder.

Art.  9º  –  O estabelecimento  de  ensino  que  não  atender  os  preceitos  desta  lei

poderá ter, respeitado o devido processo administrativo, suspensa ou, em caso de

reincidência, cassada a autorização de funcionamento concedida pela Secretaria de

Estado de Educação, através do Conselho Estadual de Educação.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação:  Este  projeto  é  de suma importância,  pois  regula  as  atividades das

organizações de representação estudantil no Estado.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.016/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.366/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 458/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes em eventos e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  órgãos  e  as  entidades  públicas  do  Estado  que  promovam

eventos  de qualquer  natureza,  com cobrança de ingressos,  obrigados a  contratar

seguro em benefício dos espectadores que garanta, em caso de acidente, assistência

médica, hospitalar  e cobertura de despesas complementares necessárias,  com os

seguintes valores:

I – R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de morte;

II – R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de invalidez permanente;

III – R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de invalidez parcial.

Parágrafo único – Os valores constantes neste artigo serão atualizados pelo índice

oficial de correção monetária definido na regulamentação desta lei.

Art. 2º – Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I – concertos musicais;

II – rodeios;

III – exibições cinematográficas, teatrais e circenses;

IV – feiras, salões e exposições;

V – jogos desportivos;

VI – parques de diversões e temáticos;

VII – danceterias.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei implica infração administrativa do

servidor responsável pela autorização do evento.

Art. 4º – Esta lei será regulamentada 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, 2 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos
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promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos. Na

ânsia de realizar  um número cada vez maior de eventos, a segurança do público

frequentador é banalizada e não tem merecido, por parte dos organizadores, o devido

respeito.  O  que  se  vê  usualmente  são  mostras  de  negligência  e  excesso  de

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 se

constituem em 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 o que levam é o pânico, a dor e a tragédia, que se

expandem para famílias inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados

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 controle para evitar superlotações e a presença de agentes de segurança

privada ou policiais atuando de maneira preventiva, 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.
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A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a ocorrência de novas

tragédias, mas certamente será uma contribuição importante para normatizar o setor.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.069/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.367/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.278/2014)

Dispõe sobre  a  proteção e  a  defesa dos  consumidores  em relação  a  produtos

pirateados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Aquele que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,

entregar  a  consumo ou  fornecer  produtos  falsificados  ou  contrabandeados  ficará

sujeito às seguintes sanções:

I – multa;

II – apreensão da mercadoria;

III – perdimento da mercadoria;

IV – interdição parcial ou total do estabelecimento.

§ 1° – Nas mesmas sanções incorre quem adquirir, receber, transportar, conduzir ou

ocultar,  em  proveito  próprio  ou  alheio,  coisa  que  sabe  ser  produto  falsificado ou

contrabandeado, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

§ 2° – As sanções previstas nesta lei poderão ser aplicadas cumulativamente, sem

prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

§ 3° – A pena de multa será aplicada nos termos previstos na Lei Federal n° 8.078,

de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

§ 4° – Aplicada a pena de perdimento, a mercadoria será incorporada ao patrimônio

do Estado.

§ 5° – Serão incorporados ao patrimônio do Estado, para posterior destinação em

portaria do órgão estadual competente, as máquinas, os equipamentos, os suportes,

os  materiais  e  demais  bens  que  vierem  a  ser  apreendidos  que  possibilitaram  a

produção,  a existência,  o armazenamento ou o transporte dos produtos a que se
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refere o art. 1º. As mercadorias que se destinam ao vestuário, à higiene pessoal e à

educação poderão ser distribuídas em programas assistenciais do Estado, desde que

não  ofereçam riscos  ao  consumo.  As obras intelectuais  apreendidas –  softwares,

músicas, filmes e livros – serão destruídas.

§ 6° – A interdição de que trata o inciso IV do art. 1º poderá ser:

I – de até trinta dias;

II – superior a trinta e igual ou inferior a noventa dias;

III – superior a noventa e igual ou inferior a cento e oitenta dias;

IV – definitiva.

§ 7° – A pena prevista no item IV do § 6º somente será aplicada na hipótese de

reincidência. Tratando-se de unidade imobiliária localizada em shoppings,  outlets  ou

similares,  a  interdição  poderá  ser  estendida  ao  edifício,  nos  casos  em  que  se

configurar a contumácia ou que o proprietário ou administrador da área oferecida à

locação seja reincidente na omissão em aplicar medidas destinadas a coibir a prática

delituosa.

§  8°  –  A diligência  de  busca  e  apreensão  poderá  ser  realizada  de  ofício  pela

autoridade  policial  ou  fazendária,  ou  a  requerimento  do  legítimo  titular  do  direito

violado ou de quem o represente,  ou por  determinação da autoridade judicial,  ou

ainda  por  requisição  do  Ministério  Público.  Constatada  a  falsificação  ou  o

contrabando, a mercadoria será imediatamente apreendida.

§ 9º – O interessado poderá interpor defesa no prazo de cinco dias contados da

ciência da decisão que aplicar a sanção.

§  10  –  Da  decisão  que  apreciar  a  defesa  caberá  recurso  hierárquico  para  a

autoridade superior.

§ 11 – Se a defesa for acolhida, ainda que em grau de recurso administrativo, a

mercadoria apreendida será restituída imediatamente.

§ 12 – Não apresentada a defesa ou consolidada a apreensão, será imposta a pena

de perdimento.

§ 13 – A defesa e o recurso hierárquico não terão efeito suspensivo.

Art.  2º  –  Na  hipótese  de  resistência  do  proprietário  ou  de  empregados  do

estabelecimento, será requisitado o auxílio de força policial.
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Art. 3º – Efetuada a apreensão de mercadoria falsificada ou contrabandeada serão

comunicados os representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

Art. 4º – No cumprimento desta lei, deverão ser observadas as normas emanadas

dos arts. 527, 528, 529, 530, 530-A, 530-B, 530-C e 530-D do Decreto-Lei nº 3.689,

de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

Art.  5º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O objetivo deste projeto é criar mecanismos que ajudem a combater a

pirataria.

Como se sabe, a pirataria é uma prática nefasta que causa grandes prejuízos ao

País. Anualmente, a pirataria causa bilhões de reais de prejuízo para a economia do

Brasil e provoca o fechamento de inúmeros postos de trabalhos.

Mas não é só. Além dos prejuízos econômicos e trabalhistas, essa prática viola

direitos dos consumidores, na medida que são colocados no mercado produtos que

não possuem garantias dos fabricantes. E é nesse diapasão o grande viés do projeto.

Vale dizer, o combate à pirataria tem como pano de fundo a proteção ao consumidor.

Prescreve o art. 24, VIII, da Constituição Federal que compete, concorrentemente, à

União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre responsabilidade por dano ao

consumidor. Ora, para tanto, o ente federado deve ser dotado de instrumentos legais

que viabilizem essa atribuição constitucional.

Dessa forma, proponho este projeto esperando contar com o apoio de meus nobres

pares para a sua aprovação.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.687/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.368/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 506/2011)

Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal rural.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  A constituição  de reserva  legal  em propriedades  e  posses  rurais,  nos

termos do art.  17  da Lei  nº  14.309,  de 19  de junho de 2002,  será apoiada pelo

Estado, ao qual compete:

I – instituir programas, projetos e planos voltados para a constituição de reserva

legal e fiscalizar sua execução;

II – financiar, total ou parcialmente, projetos de constituição de reserva legal;

III – oferecer suporte técnico na elaboração e implantação dos projetos;

IV – fornecer mudas a preço de custo ou gratuitamente.

Parágrafo único – A aprovação de projeto de constituição de reserva legal depende

de parecer prévio do órgão responsável.

Art.  2º  –  Para  a  obtenção  do  apoio  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei,  os

proprietários  e  posseiros  rurais  deverão  solicitar  seu  cadastramento  ao  Poder

Executivo.

§ 1º – É vedado, nas hipóteses estabelecidas em regulamento, o cadastramento de

proprietário ou posseiro rural inscrito em dívida ativa por infração à legislação de meio

ambiente.

§ 2º – Será suspenso do cadastro, por prazo de no mínimo um ano, o proprietário

ou  posseiro  rural  que  deixar  de  cumprir  o  cronograma  estabelecido  para  a

implantação  do  projeto  de  constituição  de  reserva  legal,  ressalvados  os  casos

devidamente justificados, na forma de regulamento.

Art. 3º – O financiamento, parcial ou total, pelo Estado, de projeto de constituição de

reserva legal em propriedades e posses rurais será feito com recursos do Fundo de

Desenvolvimento  Rural  –  Funderur  –,  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro – e de outras fontes existentes ou criadas para essa finalidade.

Art.  4º – No planejamento das ações a que se refere o art.  1º,  o poder público

observará:

I  –  a  preferência  para  as  regiões  identificadas  como  prioritárias  para  fins  de

constituição de reserva legal;

II  –  o  atendimento  prioritário  de  proprietários  e  posseiros  rurais  de  escassas

condições econômicas;
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III – a ordem cronológica das solicitações de cadastramento.

Art. 5º – Para a consecução do disposto nesta lei, o poder público poderá firmar

acordo  ou  convênio  com  órgãos  e  entidades  da  União  e  dos  municípios  e  com

organizações não governamentais.

Art. 6º – A pena de multa por infração à legislação florestal poderá ser substituída, a

juízo  da  autoridade  competente,  pela  implantação  de  projeto  de  constituição  de

reserva legal.

Parágrafo único – A pena comutada será restabelecida, integral ou parcialmente,

caso  o  beneficiário  deixe  de  cumprir  as  condições  fixadas  pela  autoridade

competente.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

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

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.
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Assim, os custos da melhoria das condições do ar e da água não deverão recair

somente sobre o produtor rural. A sociedade como um todo deverá pagar por isso,

sendo, pois, o programa proposto por este projeto, 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.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.008/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.369/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 573/2011)

Dispõe  sobre  a  isenção  do  pagamento  de  tarifas  dos  serviços  de  transporte

intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É assegurada, na forma, nos limites e sob as condições estabelecidas na

lei,  a  isenção  no  pagamento  de  tarifa  nos  serviços  convencionais  de  transporte

intermunicipal  de  passageiros  no  Estado  para  alunos  dos  ensinos  fundamental  e

médio da rede pública estadual, para pessoas com deficiência e para pessoas com

doença crônica de natureza física ou mental cuja interrupção no tratamento possa

acarretar risco de vida.

Parágrafo  único  –  A  isenção  de  que  trata  esta  lei  se  refere  ao  transporte

intermunicipal  de  passageiros,  sendo  aplicável  ao  transporte  coletivo  aquaviário,

ferroviário  e  metroviário,  não seletivos,  sob  a  administração  estadual,  salvo  se  o

concessionário de tais serviços estiver sob regime legal  ou contratual que preveja

outra forma de custeio ou compensação dos valores respectivos.

Art. 2º – A isenção a que se refere o art. 1º será reconhecida mediante a expedição

de vale-educação para os estudantes dos ensinos médio e fundamental referidos no

art.  1º  e  vale  social  para  as  pessoas  com  deficiência  e  doenças  crônicas  nele

mencionadas.

§ 1º – Fica garantido o direito ao recebimento de vale social ao acompanhante de

pessoa  com  doença crônica  de  natureza  física  ou  mental,  de  acordo  com  laudo

médico.
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§ 2º – A cada vale será atribuído, independentemente de qual seja a linha ou o

serviço em que será utilizado, o valor de R$3,00 (três reais), correspondendo a uma

passagem no percurso, podendo ser o valor creditado no cartão BHBus, cabendo ao

Poder Executivo deliberar sobre sua atualização.

Art. 3º – O vale-educação será emitido pelo Estado em favor do aluno dos ensinos

fundamental  e  médio  da  rede  pública  estadual  de  ensino,  para  ser  utilizado,

exclusivamente,  no  deslocamento  entre  a  sua residência  e  o  estabelecimento  de

ensino e vice-versa.

§ 1º – Cada beneficiário fará jus a um máximo de sessenta vales-educação por

mês, durante os semestres letivos, reduzindo-se as quantidades distribuídas em vista

do início e do término dos períodos de férias escolares semestrais.

§ 2º – A distribuição do vale-educação será feita pelos estabelecimentos de ensino.

§ 3º – O governo do Estado regulamentará a forma de beneficiar os estudantes da

rede pública de ensinos fundamental e médio dos municípios e da União, que nos

seus deslocamentos casa-escola-casa tenham que utilizar, comprovadamente, linhas

de ônibus intermunicipais. Art. 4º – O vale social será emitido em favor das pessoas

com deficiência e das pessoas com doença crônica de natureza física ou mental que

exijam tratamento continuado e  cuja  interrupção possa acarretar  risco  à  vida  que

necessitem, para a sua terapia, do uso dos serviços convencionais de transportes

intermunicipais  de  passageiros,  ou  intramunicipais  sob  administração  estadual,

observadas as definições previstas em lei ou regulamento.

§ 1º – O vale social será deferido mediante requerimento e avaliação médica de sua

necessidade,  especialmente  quanto  à  extensão  e  à  frequência  das  locomoções

impostas ao beneficiário, na forma a definir-se em regulamento.

§ 2º – Na avaliação de que trata o § 1º, o profissional da rede pública de saúde

deverá  informar  sobre  a  necessidade  de  um  acompanhante  no  deslocamento  da

pessoa com doença crônica.

Art.  5º  –  O  vale-educação  e  o  vale  social  serão  pessoais  e  intransferíveis,

sujeitando-se aquele que, a qualquer título, os alienar ou emprestar à cassação do

direito de usá-los e à apreensão dos que tiver em seu poder, além de ficar privado do

seu uso por um ano, dobrando-se o prazo de privação a cada reincidência.



577
____________________________________________________________________________

Art. 6º – Para cobertura das isenções de tarifas previstas nesta lei, o vale-educação

e o vale social  têm efeito  liberatório,  relativamente a tributos  estaduais  incidentes

sobre a atividade de transporte público coletivo de passageiros e sobre o patrimônio

dos prestadores de tais serviços, admitida a sua compensação e cessão somente

entre contribuintes do setor de transportes.

§ 1º – O disposto neste artigo também se aplica a obrigações tributárias já inscritas

na dívida ativa estadual e às penalidades fiscais.

§ 2º – O Poder Executivo determinará aos órgãos competentes que controlem e

indiquem,  para  fins  de  avaliação  e  contabilização  do  tributo  e  das  gratuidades

concedidas, os valores e quantidades referentes ao vale-educação e ao vale social.

Art.  7º  –  A  recusa,  por  concessionário  ou  permissionário  de  transporte,  a

beneficiário de isenção de tarifa, no uso normal e correto dos vales instituídos por

esta lei, configurará ofensa ao direito assegurado, cabendo multa no valor de 1.000

Ufirs (Unidades Fiscais de Referência), a ser destinada ao Fundo Especial de Apoio a

Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – Feprocon –, aplicada em dobro

em caso de reincidência.

Parágrafo único – O poder público deverá fazer constar nos futuros contratos de

concessão  e  permissão  de  transportes  coletivos  cláusula  com  determinação  de

adaptação gradativa da frota, para pessoas com deficiência, obedecidas as prescritas

em legislação vigente. Art. 8º – Para os fins desta lei, consideram-se pessoas com

deficiência os assim definidos pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004.

Art. 8º – O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários à execução do

disposto nesta lei.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Visando  à  maior  redução  das  desigualdades  socioeconômicas  em

nosso estado, é preciso compreender que a simples garantia de acesso à educação

pública não é suficiente para o pleno desenvolvimento dos estudantes. Em diversos

casos, a manutenção de um estudante na escola, assim como o real aproveitamento

do ensino ofertado, passa pela garantia de condições mínimas de acesso e transporte

ao  local  de  estudo.  Nesse  sentido,  um  grande  número  de  famílias  mineiras  não
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possui os recursos financeiros necessários para suprir as diversas demandas que se

apresentam. Assim, este projeto de lei visa a diminuir os gastos desses estudantes,

das pessoas com deficiência e de pessoas com doença crônica de natureza física ou

mental  que  exija  tratamento  continuado.  Diante  do  exposto,  conclamo  os

parlamentares desta Casa de leis  a trabalhar  em conjunto  pela  pronta 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 2.370/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.699/2013)

Dispõe sobre a proibição do uso de comandas, cartelas ou cartões e da realização

de  eventos pirotécnicos sem prévia autorização do Corpo de Bombeiros Militar em

estabelecimentos de shows e casas noturnas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  proibido  o  uso  de  cartelas,  comandas  ou  cartões  para  posterior

pagamento de contas em estabelecimentos de shows e casas noturnas.

Art.  2º  –  É  vedada  a  utilização  de  artefatos  pirotécnicos  em  estabelecimentos

fechados que não tenham prévia autorização do Corpo de Bombeiros Militar.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  Este  projeto  visa  melhorar  a  segurança  e  consequentemente  o

atendimento  às  pessoas  que  frequentam  estabelecimentos  de  shows e  casas

noturnas.

É sabido que, em outro países, como Argentina, Estados Unidos e alguns membros

da  União  Europeia,  foram  banidas  as  cartelas,  comandas  e  cartões  de  seus

estabelecimentos de shows e casas noturnas, com o intuito de dar mais segurança e

melhorar  o  atendimento  a  seus  frequentadores,  de  maneira  que,  ao  sair  do

estabelecimento,  o  cidadão  não  tenha  que  passar  por  uma  grande  fila  para  o

pagamento, ou, no caso de algum imprevisto, a evacuação do local seja mais fácil.
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Em  nosso  estado,  em  2001,  sete  pessoas  morreram  em  decorrência  de  um

incêndio em uma casa noturna que não estava preparada para tal acontecimento. Se

as pessoas já estivessem com suas contas pagas, poderiam ter sua saída facilitada

pelos seguranças do local, podendo assim evitar uma tragédia maior.

Mais  recentemente  houve a  tragédia  em Santa Maria  (RS).  Por  falta  de  prévia

autorização do Corpo de Bombeiros Militar para utilização de artefatos pirotécnicos e

por dificuldades na saída do estabelecimento, uma vez que os seguranças estavam a

conferir  se  as  comandas  estavam  pagas,  mais  de  230  pessoas  morreram  em

decorrência  de  um  incêndio  que  teve  início  com  a  apresentação  de  artefatos

pirotécnicos no palco.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos deputados Alencar

da Silveira Jr. e Tiago Ulisses. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.834/2015, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.371/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.503/2012)

Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos realizados no

âmbito do Estado para doadores regulares de sangue.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  isentar  o  doador  de  sangue  do

pagamento  de  taxas  de  inscrição  nos  concursos  públicos  realizados  pela

administração direta, indireta, fundações públicas e universidades públicas do Estado.

Parágrafo único – Para ter direito à isenção, o doador terá que comprovar a doação

de sangue, que não poderá ser inferior a três vezes em um período de doze meses.

Art. 2º – Para o enquadramento no benefício previsto nesta lei, será considerada

somente a doação de sangue realizada a órgãos oficiais ou a entidade credenciada

pela União, pelo Estado ou por município.

Art.  3º – A comprovação da condição de doador de sangue será feita  mediante

apresentação de documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado

no ato de inscrição.

Art.  4º –  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A doação  de  sangue  ajuda  a  salvar  milhões  de  vidas,  melhora  a

qualidade  e  a  expectativa  de  vida  de  pacientes  com  doenças  hematológicas  e

possibilita a realização de procedimentos médicos, cirúrgicos e de alta complexidade.

A  participação  da  população  na  doação  de  sangue  é  imprescindível  para  a

manutenção  satisfatória  dos  níveis  de  estoques  dos  bancos  de  sangue,

principalmente nos entes de saúde pública, evitando-se que a demanda venha a ser

superior à sua reposição. O processo de conquista e fidelização de doadores é fator

chave para que centros de armazenamento mantenham seus estoques regulares e

possam salvar vidas.

A Organização Mundial de Saúde estima que o número de doadores ideal deveria

ser de 3% a 5% da população, porém está ainda muito aquém desses índices.

Doar  sangue  não  faz  mal  à  saúde.  Não  obstante,  os  serviços  de  sangue  têm

enfrentado diversas dificuldades na manutenção de estoques estratégicos, que visam

garantir, ao mesmo tempo, qualidade e segurança aos usuários. Preconceitos e mitos

acabam impedindo que novos doadores procurem os órgãos de coleta. Por conta

disso,  a  obtenção  de  produtos  sanguíneos,  para  atendimento  de  uma  demanda

sempre superior à oferta, tem sido alvo de ações governamentais em muitos países.

O objetivo deste projeto de lei é beneficiar o doador frequente, aquele que faz sua

doação espontânea, sem a necessidade de campanhas, e ao mesmo tempo angariar

novos doadores de sangue, com perfil para entender a necessidade e a importância

da doação espontânea e em condições de  fidelização para  a continuidade desse

gesto. Ou seja, o objetivo principal é enaltecer a temática da doação voluntária de

sangue, auxiliando ainda na disseminação do conhecimento e no fortalecimento da

cultura da doação solidária e consciente.

Não se reveste, portanto, esta proposição de qualquer pretensão de estabelecer

aspectos de remuneração ou comercialização do produto sanguíneo, sendo a isenção

proposta apenas uma forma de reconhecimento à postura  voluntária e altruísta já

adotada  por  tantos  e,  com  certeza,  como um  importante  arrimo  na divulgação  e

propagação dessa prática humanitária.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 874/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.372/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.360/2012)

Dispõe  sobre  a  redução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  em  concursos  públicos

realizados  no  âmbito  do  Estado  de  para  doadores  regulares  de  sangue  e  para

cadastrados no banco de dados como possíveis doadores de medula óssea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica reduzido em 50% (cinquenta por cento) o valor  do pagamento de

taxas de inscrições nos concursos públicos realizados no âmbito do Estado para os

doadores regulares de sangue, bem como para os cadastrados no banco de dados

como possíveis doadores de medula óssea.

Parágrafo  único  – Para  obtenção do direito  estabelecido do  caput do  art.  1°,  o

doador terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a duas

vezes em um período de doze meses, bem como o provável doador de medula óssea

deverá  estar  cadastrado em período anterior  a doze meses da data  de  início  da

inscrição para o concurso a que se propõe.

Art.  2°  –  Considera-se,  para  enquadramento  ao  benefício  previsto  nesta  lei,

somente a doação de sangue promovida a órgãos oficiais ou entidade credenciada

pela União, pelo Estado ou por município.

Art.  3°  –  A comprovação  da  qualidade  de  doador  de  sangue,  bem  como a  de

cadastrado  como  doador  de  medula  óssea  será  feita  mediante  apresentação  de

documento expedido pela entidade coletora ou entidade responsável de cadastro de

doador de medula óssea, que deverá ser juntado no ato de inscrição.

Art. 4° – As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta das dotações

próprias.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Há no Estado uma carência  de  doadores em todos os  bancos de
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sangue, o que requer das autoridades constituídas providências para evitar a falta de

um produto que não pode ser objeto de comercialização.

Este projeto vem contemplar  o doador  de carteira,  aquele  que,  mesmo sem ter

campanha  institucional  de  coleta,  mesmo  sem  ter  qualquer  direcionamento,  sem

atender pedidos de amigos ou parentes, regularmente comparece aos órgãos oficiais

e promove a doação, em gesto de nobreza ímpar. Casos há,  inclusive, em que o

doador adota a postura como compromisso de vida.

A redução da taxa,  principalmente  quando não  se fala  em questões em que o

candidato faça a imediata doação e obtenha a isenção, vem incentivar e premiar os

que, ao doar sangue e medula, estão doando vida ao próximo de forma espontânea,

contínua e sem interesse imediato, mas sim com um histórico de doação.

Pela grandiosidade desse gesto de doação, pela necessidade de ampliar o quadro

de doadores e pela importância deste projeto de lei, conto com os nobres pares para

sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 874/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.373/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.458/2011)

Dispõe  sobre  a  elaboração  da  merenda  escolar  fornecida  na  rede  estadual  de

ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A merenda escolar fornecida na rede estadual de ensino será elaborada

com  alimentos  orgânicos  e  livres  de  agrotóxicos,  sendo  vedada  a  aquisição  e  o

fornecimento  de  alimentos  transgênicos,  assim  considerados  os  alimentos  cujos

componentes tenham sido produzidos por técnicas de modificação do genoma.

Art.  2º  –  O  Estado  incentivará  a  agricultura  de  produtos  orgânicos,  visando

abastecer  a  rede  estadual  de  ensino  com  alimentos  saudáveis,  produzidos

naturalmente  e  sem  agrotóxicos,  oriundos  de  sementes  livres  de  modificações

genéticas induzidas artificialmente por técnicas de manipulação do genoma.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de incentivo
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e  parceria  com  pequenos  produtores  rurais,  para  o  fornecimento  de  insumos  e

recursos necessários ao plantio, com o intuito de possibilitar o regular abastecimento

da rede de ensino estadual.

Art. 3º – É vedada a aquisição de alimentos produzidos:

I – em propriedades agrícolas localizadas próximo a fontes poluidoras expressivas

ou que possuam  histórico  de  uso intensivo  de  contaminantes  físicos,  químicos  e

biológicos persistentes no ambiente;

II  –  mediante  plantio  sem  utilização  de  práticas  conservacionistas  ou  com

desmatamento  de  áreas  vitais  ao  meio  ambiente,  utilização  de  queimadas

sistemáticas,  arações profundas,  desrespeito  à  umidade do solo e outras  práticas

nocivas aos ecossistemas;

III  –  com sementes  tratadas  quimicamente ou com agrotóxicos  na  produção de

plantas matrizes para coleta de sementes e produção de mudas;

IV – em monocultura em áreas extensas ou com ausência de programas de rotação

de culturas;

V  –  com  uso  de  estercos  animais  de  fontes  contaminadas,  de  restos  vegetais

contaminados por agrotóxicos ou tratados com herbicidas ou de resíduos industriais

com níveis altos de contaminantes de origem agrícola, veterinária ou industrial;

VI  –  com  uso  de  adubos  nitrogenados,  fosfatados,  potássicos,  cálcicos  ou

magnesianos com alta solubilidade;

VII  –  com  uso  de  micronutrientes  em  doses  excessivas  ou  adubos  foliares  de

síntese química;

VIII  –  com  hormônios  e  reguladores  sintéticos  de  crescimento,  substâncias  de

origem biotecnológica, aditivos, inibidores químicos e corantes sintéticos em geral;

IX – com uso de qualquer agrotóxico orgânico sintético;

X – com tratamento químico do solo, de sementes ou mudas;

XI  –  com  uso  de  qualquer  agrotóxico  inorgânico  sintético  à  base  de  metais

persistentes no ambiente;

XII – com uso de organismos produzidos por biotecnologia e engenharia genética;

XIII – com águas contaminadas por resíduos de agrotóxicos, fertilizantes altamente

solúveis, materiais fecais, resíduos de indústrias ou poluentes hídricos.
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Parágrafo único – É vedada a aquisição de produtos armazenados ou oriundos de

sementes ou mudas armazenadas mediante uso de fumigantes sintéticos, inibidores

de brotamento, indutores de maturação artificial,  irradiações ionizantes ou agentes

preservativos e de coloração.

Art.  4º – Fica instituído o selo de qualidade orgânica de produtos originados no

Estado e destinados à merenda escolar.

Parágrafo único – O Poder  Executivo  regulamentará a certificação da qualidade

orgânica dos produtos elaborados com as cautelas previstas nesta lei.

Art. 5º – Os produtos que contenham componentes elaborados mediante técnica de

manipulação do genoma poderão ser livremente comercializados no Estado, desde

que  contenham  rótulos  com  informações  suficientes  para  que  os  consumidores

exerçam seu direito de escolha do produto a ser consumido.

§  1º  –  Os  produtos  de  que trata  este  artigo  serão identificados  mediante  selo,

etiqueta ou aviso destacado com os seguintes dizeres: “Produto transgênico”.

§ 2º – O desrespeito ao disposto neste artigo implicará a punição do transgressor

com  multa  de  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  que  será  duplicada  em  caso  de

reincidência, sem prejuízo da retirada dos produtos dos estandes de venda.

§ 3º – Se o transgressor reincidir pela terceira vez consecutiva no período de doze

meses, o estabelecimento será interditado e somente poderá ser reaberto mediante o

pagamento das multas e a assinatura de termo de ajustamento de conduta.

Art. 6º – O Estado realizará, anualmente, semana de atividades com o lema “Minas

Gerais  –  qualidade  de  vida.  Aqui  você  pode  escolher!”,  com  o  objetivo  de

conscientizar os consumidores de seu direito de escolher uma alimentação saudável

e produzida com respeito ao meio ambiente.

Parágrafo  único  –  Os  eventos  alertarão  os  consumidores  para  o  direito  e  a

importância de escolher, bem como de ser informado do conteúdo dos alimentos que

são consumidos.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no

prazo de noventa dias.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Arlen Santiago
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Justificação: A comunidade científica ainda não chegou a um consenso a respeito

dos riscos à saúde humana decorrentes de alimentos produzidos  por  técnicas de

modificação  no  genoma de  animais  e  vegetais,  assim  como sobre  os  efeitos  da

utilização de agrotóxicos. Sendo assim, é imperativo que, a fim de proteger a saúde

das  crianças  e  adolescentes  deste  estado,  sejam  adotados  na  merenda  escolar

alimentos produzidos com técnicas orgânicas.

Tal atitude beneficiará ainda os pequenos produtores das zonas rurais do Estado,

favorecendo a economia local e familiar.

Segundo  a  Constituição  Federal,  o  Poder  Legislativo  tem  a  prerrogativa  de

apresentar projetos de lei que visem a defesa do consumidor e do meio ambiente. Os

alunos da rede estadual de ensino são enquadrados na categoria de consumidores,

em relação aos alimentos que consomem nas merendas escolares. Por outro lado, as

técnicas orgânicas são indubitavelmente defensoras da harmonia do meio ambiente.

A aprovação deste projeto contribuirá para proteger o erário,  evitando eventuais

ações judiciais decorrentes de danos que venham a ser causados aos estudantes

pela alimentação produzida com transgênicos ou agrotóxicos.

Além  disso,  não  é  coerente  que,  enquanto  não  haja  conclusão  definitiva  e

incontestável  a  respeito  do  risco  de  tais  alimentos  para  o  ser  humano,  nossas

crianças e adolescentes sejam colocados como verdadeiras cobaias das indústrias

alimentícias.

Todo cidadão deve ter  o direito  de  escolher  os  alimentos  que deseja consumir.

Logo,  não  se  pode  impor  aos  filhos  dos  outros  uma alimentação  transgênica  ou

oriunda  de  culturas  com  agrotóxicos.  É  um  direito  do  consumidor  optar  pela

alimentação que considera saudável, bem como ser informado minuciosamente sobre

os produtos que consome.

–  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 2.374/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.958/2014)

Torna obrigatória a inclusão de alimentos derivados da cana-de-açúcar no cardápio

da merenda escolar da rede pública estadual de ensino do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a inclusão, no cardápio da merenda escolar da rede pública

estadual de ensino do Estado de Minas Gerais, de alimentos derivados da cana-de-

açúcar: rapadura, mel de engenho, melado e açúcar mascavo.

Parágrafo único – Para a aquisição desses produtos, devem-se adotar parâmetros

mínimos de qualidade,  em conformidade com as instruções expedidas pelo órgão

estadual competente.

Art. 2º – A publicidade institucional promoverá os produtos mineiros, devendo-se

exaltar a qualidade das variedades produzidas no Estado.

Art. 3º – Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a contar da data de

sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  Honra-nos  submeter  à  elevada  deliberação  dessa  egrégia  Casa  o

projeto de lei  que torna obrigatória a inclusão de alimentos derivados da cana-de-

açúcar no cardápio da merenda escolar da rede pública estadual de ensino do Estado

de Minas Gerais.

Nos últimos anos, a alimentação tem sido fator de grande preocupação, em virtude

da  invasão de  alimentos  prejudiciais  à  saúde,  do  despreparo  da  população para

conhecimento e seleção de alimentos da dieta cotidiana e especialmente por causa

da contradição entre excesso de alimentos e desnutrição e dos problemas de saúde e

alimentares, especialmente das crianças.

A cana-de-açúcar e seus derivados são conhecidos pelos brasileiros há séculos,

desde o Brasil Colônia, mas, diante das inovações de produtos alimentícios artificiais

e pouco nutritivos,  apesar de aparentemente mais saborosos, tem sido esquecida

como produto natural benéfico à saúde.

Várias pesquisas demonstram as vantagens para a saúde da inclusão da cana-de-

açúcar e seus derivados na alimentação. Atletas têm sido incentivados ao consumo

da garapa, que é o suco resultante da moagem da cana-de-açúcar. Setores do poder

público  e  organizações  da  saúde  têm  inserido  a  rapadura  na  alimentação  das

crianças, com resultados positivos.
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No Rio Grande do Sul, há um projeto de lei que propõe a inclusão desse tipo de

alimento na merenda escolar da rede pública estadual de ensino (Projeto de Lei Nº

407/2013).

Esta proposta consiste, portanto, em tornar obrigatória, na rede pública de ensino

do Estado de Minas Gerais, a inserção da cana-de-açúcar e seus derivados na dieta

das crianças e adolescentes.

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, e os derivados da cana

compõem uma gama imensa de produtos utilizados na alimentação, como é o caso

da rapadura.  Segundo a justificação do projeto mencionado,  “o alto  valor  nutritivo

desse derivado da cana-de-açúcar é tão apreciado que sua receita é copiada em

mais  30  países  e,  em  Pernambuco,  tornou-se  um  importante  componente  da

merenda escolar, o que realmente é algo muito interessante por não conter qualquer

aditivo químico”.

O  alimento  fornece  bons  níveis  de  vitaminas  (como  A,  C,  D,  E,  vitaminas  do

complexo B e PP) e importantes minerais, como cálcio (fundamental para a saúde

óssea,  cardíaca e o bom funcionamento dos sistemas  nervoso e muscular),  ferro

(componente da hemoglobina, que garante o transporte de oxigênio para as células),

além de fósforo, potássio, cobre, zinco, manganês e magnésio.

Segundo a nutricionista Neela Kalvala Macedo, responsável pelo Setor de Merenda

Escolar  do  Município  de  Paraibuna,  que  já  tem  experiência  na  inclusão  desses

alimentos na merenda escolar, a rapadura oferece um alto teor nutritivo. “É um doce

saudável  por  ser  rico  em  vitaminas  e  sais  minerais  como  ferro,  cálcio,  fósforo,

potássio e magnésio. A rapadura é ótima na prevenção da anemia, ajuda na formação

dos  ossos  e  dentes,  auxilia  no  trabalho  muscular  e  nervoso,  fortalece  o  sistema

imunológico  da  criança,  entre  outros  benefícios”,  explica  (Disponível  em:

<http://www.paraibuna.sp.gov.br/noticia.php?Id=1103>. Acesso em: 21 fev 2014).

Um projeto do Sebrae,  de incentivo  à produção da cana-de-açúcar,  informa:  "O

consumo de derivados de cana-de-açúcar – rapadura, mel de engenho, melado e

açúcar mascavo – é fortemente influenciado por hábitos regionais no Brasil e vem se

ampliando na medida em que aumenta o consumo de produtos orgânicos e oriundos

da agricultura familiar. A demanda por adoçantes substitutos dos produtos industriais



588
____________________________________________________________________________

encontra,  nesses  derivados  da  cana-de-açúcar,  um  alimento  que,  além  de

proporcionar o sabor desejado, é fonte de energia rica em nutrientes" (Disponível em:

<http://segmentos.sebrae2014.com.br/ideiasdenegocios/derivados-de-cana-de-

acucar/?id=8725&t=-1>. Acesso em: 21 fev 2014).

Precisamos  melhorar  a  qualidade  de  vida  da  população  através  de  uma

alimentação saudável. E a inserção da cana-de-açúcar e seus derivados na merenda

escolar,  além  de  trazer  qualidade  à  alimentação  das  crianças  e  adolescentes,  é

economicamente  viável,  pois  a  cana  é  produzida  no  País  de  forma  geral,

especialmente em nosso estado, a custo baixo.

Por  fim,  ressaltam-se  dois  pontos:  a  intencional  exclusão  dos  produtos  álcool,

cachaça, açúcares industriais (cristal e refinado) e outros produtos, considerando não

atenderem  às  finalidades  desta  proposição;  e  a  existência  de  legislação  similar

quanto ao café (Lei n º14.132, de 2001).

À vista da importância do projeto de lei ora apresentado, esperamos contar, mais

uma vez, com o apoio e o respaldo desta egrégia Casa.

–  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 2.375/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.739/2013)

Dispõe  sobre  a  proibição  do  uso  de  materiais  perigosos  em  casas  noturnas  e

similares no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  proibido  o uso de materiais  perigosos,  como os empregados em

shows pirotécnicos e outros, nas casas noturnas e similares do Estado.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, entendem-se por casas noturnas e similares

os estabelecimentos que exploram a atividade de bar, boate, danceteria, clube, teatro,

casa de shows ou espetáculos e congêneres.

Art. 2º – Os estabelecimentos mencionados no art. 1º desta lei deverão:

I – garantir a integridade física e moral dos consumidores;

II – disponibilizar laudo de vistoria, bem como informação sobre a capacidade total

do ambiente, na entrada do estabelecimento, em local visível ao público;
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III  –  contratar  bombeiros  civis,  em  quantidade  compatível  com  o  número  de

frequentadores;

IV – não usar comandas para a venda de bebidas e alimentos, de forma a facilitar a

evacuação  do  local  em  caso  de  incidentes,  na  hipótese  de  público  superior  a

duzentas e cinquenta pessoas;

V – divulgar internamente, por meio de cartazes, plano de emergência, que deverá

ser apresentado e aprovado pela Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds.

Art. 3º – A fiscalização dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do

art. 1º e a autuação dos infratores caberão à Seds.

Art. 4º – Os valores das multas serão expressos em moeda corrente nacional e

serão proporcionais ao porte do estabelecimento e cobrados em dobro em caso de

reincidência:

I  –  casas  noturnas  e  similares  com  capacidade  para  até  trezentas  pessoas:

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

II – casas noturnas e similares com capacidade de trezentas e uma a oitocentas

pessoas: R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

III  –  casas  noturnas  e  similares  com  capacidade  a  partir  de  oitocentas  e  uma

pessoas: R$6.000,00 (seis mil reais).

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 –, acumulada no

exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro

índice criado pela legislação federal que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 5º – O estabelecimento autuado terá direito a ampla defesa, que deverá ser

apresentada no prazo de trinta dias a partir do recebimento do auto de infração.

Art.  6º – No caso de decisão condenatória,  o autuado terá direito  a recorrer  da

decisão no prazo de trinta dias contados a partir da ciência da condenação, conforme

regulamentação específica.

Art.  7º  –  Os  recursos  interpostos  das  decisões  não  definitivas  terão  efeito

suspensivo  relativo  ao  pagamento  da  penalidade,  sem  prejuízo  da  realização  de

novas autuações por reincidência ou continuidade de dano.
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Art.  8º  –  Fica  garantido  ao  autuado  o  direito  a  ampla  defesa,  em  processo

administrativo, na forma do decreto que regulamentar a matéria.

Art.  9º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art.10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa resguardar a integridade

física e moral das pessoas que frequentam casas noturnas e similares, bem como

garantir maior fiscalização desses estabelecimentos.

A tragédia ocorrida na boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 27/1/2013, abalou o

Brasil e alertou as autoridades ao deixar milhares de mortos.

A medida  é  uma resposta  à  tragédia,  uma  tentativa  de  mudar  a  situação  dos

estabelecimentos  que  não  seguem  as  determinações  de  segurança,  mediante  o

estabelecimento de parâmetros mínimos para o funcionamento de boates e casas de

show e a proibição do uso de materiais perigosos.

Diante  do  exposto,  conto  com o  apoio dos nobres colegas na aprovação deste

projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos deputados Alencar

da Silveira Jr. e Tiago Ulisses. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.834/2015, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.376/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.961/2013)

Assegura  condições  de  acessibilidade  às  pessoas  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida na utilização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal

de passageiros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica assegurado no Estado o direito às pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida de receber tratamento prioritário e adequado de forma a garantir-

lhes condição para utilização com segurança e autonomia,  total  ou  assistida,  dos

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.
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Art.  2º  –  As  transportadoras  prestadoras  de  serviço  de  transporte  rodoviário

intermunicipal de passageiros deverão:

I  –  adotar,  no  âmbito  de  suas  competências,  as  providências  necessárias  para

assegurar instalações e serviços acessíveis;

II  –  providenciar  os  recursos  materiais  e  pessoal  qualificado  para  prestar

atendimento prioritário;

III – divulgar, em local de fácil visualização, o direito a atendimento prioritário de

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

IV – proceder à adequação de todos os sistemas de informações destinados ao

atendimento de pessoas com deficiência, inclusive auditiva ou visual, garantindo-lhes

condições de acessibilidade;

V – dispor de veículos equipados com dispositivos sonoros ou visuais, facilmente

identificáveis  e  acessíveis,  em todos os  assentos  reservados  preferencialmente  a

passageiros com deficiência ou com mobilidade reduzida, que permitam a sinalização

de necessidade de atendimento ao condutor do veículo;

VI – promover a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as

tecnologias  da  informação  e  comunicação,  ajudas  técnicas  para  locomoção,

dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando

prioridade a tecnologias de custo acessível;

VII – propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de

ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas

tecnologias, bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações.

Art. 3º – Os ônibus de características urbanas deverão ter 10% (dez por cento) dos

assentos disponíveis para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,

sendo garantido o mínimo de dois assentos, preferencialmente localizados próximos

à  porta  de  acesso,  identificados  e  sinalizados  conforme  normas  técnicas  de

acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art.  4º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.
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Fred Costa

Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois efetivará os

direitos  do  idoso  e  o  tratamento  prioritário  às  pessoas  com  deficiência,  em

consonância com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída

pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

Nesse  contexto  foi  recentemente  publicada  a  Política  Nacional  de  Mobilidade

Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, a qual constitui

uma  recente  normatização  que  visa  traçar  as  diretrizes  para  a  orientação  e  a

implantação de políticas públicas que versem sobre a mobilidade urbana, um dos

maiores  desafios  enfrentados  pelo  poder  público,  sobretudo  nos  grandes  centros

urbanos, com reflexos diretos na qualidade de vida da população.

A referida lei, em seu art. 3º, delimita a matéria regulada, consistente no Sistema

Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  integrado  por  veículos  motorizados  e  não

motorizados,  classificados,  quanto  ao  objeto,  como de passageiros  ou de  cargas,

tendo como característica do serviço serem coletivos ou individuais; e, por fim, quanto

à natureza do serviço, ser público ou privado.

Para tanto, a infraestrutura da mobilidade urbana em que estão inseridos abrange

as vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;

estacionamentos; terminais, estações e demais conexões; pontos para embarque e

desembarque de passageiros e cargas; sinalização viária e de trânsito; equipamentos

e instalações; e instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas

e difusão de informações.

Todavia, para o estabelecimento de qualquer política pública de mobilidade urbana,

deverá  ser  efetivada  a  acessibilidade  aos  meios  de  transporte  da  população

envolvida, razão pela qual  a Lei Federal  nº  12.587 dedicou tratamento especial  à

questão, senão vejamos:

“Art. 4º – Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

III  –  acessibilidade:  facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite  a todos

autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

Art.  5º  –  A  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana  está  fundamentada  nos

seguintes princípios:
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I – acessibilidade universal;

II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e

ambientais;

III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;

IV  –  eficiência,  eficácia  e  efetividade  na  prestação  dos  serviços  de  transporte

urbano;

(...)

Art. 7º – A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:

(...)

II – promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;

III – proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à

acessibilidade e à mobilidade;

IV  –  promover  o  desenvolvimento  sustentável  com  a  mitigação  dos  custos

ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades

(...)

Art. 24 – O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política

Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as

diretrizes desta Lei, bem como:

I – os serviços de transporte público coletivo;

(...)

IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;”.

Ultrapassado o debate sobre o recente regramento das diretrizes gerais da Política

Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  bem  como evidenciada  a  concepção  do  próprio

legislador sobre a imprescindibilidade da promoção da acessibilidade aos serviços

públicos  oferecidos,  como  meio  para  conceder  eficácia  e  efetividade  ao  serviço

público  de  transporte  coletivo,  torna-se  imperioso  relacioná-lo  com  a  tutela  legal

conferida às pessoas com deficiência pela Constituição da República de 1988:

“Art.  5º  –  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:
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(...)

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”.

Nesse  sentido,  atendendo  ao  comando  do  legislador  constitucional  e  para  lhe

conferir efetividade, foi editada a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,

que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade

das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Essa legislação federal especial infraconstitucional procedeu à importante definição

do  conceito  de  acessibilidade,  como  também  de  barreiras  arquitetônicas  na

edificação, senão vejamos o seu art. 2º:

“Art. 2º – Para os fins desta lei são estabelecidas as seguintes definições:

I  –  acessibilidade:  possibilidade  e  condição  de  alcance  para  utilização,  com

segurança  e  autonomia,  dos  espaços,  mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das

edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II  –  barreiras:  qualquer  entrave ou obstáculo que limite  ou  impeça o acesso,  a

liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas

em:

(...)

b)  barreiras  arquitetônicas  na  edificação:  as  existentes  no  interior  dos  edifícios

públicos e privados.”.

Prescreve ainda a Lei Federal nº 10.098, de 2000, que os espaços de uso público

deverão ser concebidos de forma a torná-los acessíveis a pessoas com deficiência

física  ou  mobilidade  reduzida,  bem  como  obter  espaços  reservados  para  essas

pessoas:

“Art. 3º – O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos

demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a

torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida.

(...)

Art. 12 – Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar
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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.”.

Ademais, são cediços os enormes transtornos enfrentados por toda a população no

acesso ao sistema de transporte público intermunicipal, os quais, mesmo dentro da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo durante os horários de pico do

trânsito, aliados aos congestionamentos de veículos, tornam caóticas a entrada e a

saída dos veículos utilizados para o transporte público.

Dessa maneira, é comum observar, especialmente nesses mencionados horários

de influxo no trânsito, uma enorme concentração de pessoas nas portas dianteiras

dos veículos de transportes coletivos tentando o seu acesso. Essa concentração, não

raras vezes, institui o tumulto, com inevitáveis empurrões, esbarrões, prensamento de

pessoas, situações somadas à própria partida dos veículos, que iniciam o movimento

de saída com as pessoas ainda tentando adentrar o seu interior.

Em todo esse contexto, ficam as pessoas com deficiência, com patente fragilidade

física e emocional, à margem da utilização do sistema de transporte público, o que

ensejou o tratamento diferenciado pelo legislador federal e, quando o conseguem, o

utilizam  com  grande  dificuldade,  suscetíveis  de  sofrer  acidentes  com  graves

proporções.

Ressalte-se  ainda,  apenas  como  meio  para  que  ocorra  a  efetividade  e  a

disseminação  de  informação sobre  os  direitos  aos  idosos  aqui  conferidos,  que  a

determinação de fixação de cartazes internos nos veículos de transportes públicos

em questão não se constitui como um ônus desproporcional ou ilegal imposto por

este projeto de lei.

Muito ao contrário, essa determinação encontra respaldo normativo na Lei Federal

nº  12.587,  de  3  de  janeiro  de  2012,  a  qual  expressamente  impõe  a  fixação  de

cartazes  internos  nos veículos  públicos de  transportes  coletivos  urbanos,  visando

informar à população sobre o direito dos idosos com relação aos seus direitos de

acessibilidade.

Nesse sentido, é de extrema relevância mencionar a edição do Decreto Legislativo
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Federal nº 186, de 9 de julho de 2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinado em

Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

Esse decreto trouxe inovações decorrentes do Tratado da Organização das Nações

Unidas sobre os  direitos  das pessoas com deficiência,  entre elas  a imposição de

adotar e promover tecnologias assistivas às pessoas com deficiência:

“Art. 4 – Obrigações gerais

Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de

todos  os  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  por  todas  as  pessoas  com

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para

tanto, os Estados Partes se comprometem a:

(...)

g)  realizar  ou  promover  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento,  bem  como  a

disponibilidade  e  o  emprego  de  novas  tecnologias,  inclusive  as  tecnologias  da

informação  e  comunicação,  ajudas  técnicas  para  locomoção,  dispositivos  e

tecnologias  assistivas,  adequados  a  pessoas  com deficiência,  dando prioridade  a

tecnologias de custo acessível;

h) propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de

ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas

tecnologias  bem  como  outras  formas  de  assistência,  serviços  de  apoio  e

instalações.”.

Em atendimento ao Comando do Tratado das Organizações Unidas, assinado e

ratificado pelo Brasil por meio do supracitado Decreto Legislativo nº 186, de 2008, foi

incluída  neste  projeto  de  lei  a  promoção  de  tecnologias  assistivas  pelas

transportadoras  prestadoras  de  serviço  de  transporte  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros, dever constante no art. 2º, VI e VII, do texto deste projeto de lei.

Por fim, torna-se imperioso destacar que o objeto deste projeto de lei tem respaldo

na Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política

Nacional de Mobilidade Urbana, bem como na Constituição da República de 1988,

como de competência dos estados-membros a regulação da matéria, senão vejamos:

“Art. 17 – São atribuições dos Estados:
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I  –  prestar,  diretamente  ou por  delegação ou gestão associada,  os  serviços de

transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o

§ 1º do art. 25 da Constituição Federal;

(...)

III  –  garantir  o  apoio  e  promover  a  integração  dos  serviços  nas  áreas  que

ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da

Constituição Federal.

Parágrafo único – Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a

prestação  dos  serviços  de  transporte  público  coletivo  intermunicipal  de  caráter

urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal

fim.”.

Portanto, não há o que questionar com relação à constitucionalidade da matéria

tratada neste projeto de lei, que se encontra em consonância com a atribuição de

competência  expressa  pela  Lei  Federal  nº  12.587,  de  2012,  bem  como  em

conformidade com a Constituição da República de 1988.

Pelo exposto, e pela enorme relevância social de que trata a matéria, é que conto

com o apoio dos nobres 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 2.377/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.712/2013)

Dispõe sobre a adoção de programa de alimentação vegetariana no cardápio da

merenda escolar da rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O Poder  Executivo  adotará  programa de  alimentação  vegetariana  no

cardápio da merenda escolar da rede pública estadual de ensino.

Parágrafo único – Para efeito  do disposto nesta lei,  entende-se por alimentação

vegetariana aquela elaborada com ingredientes de origem exclusivamente vegetal,

ficando sob a responsabilidade do poder público a confecção de cardápio elaborado

com vistas ao atendimento equilibrado das necessidades nutricionais do aluno.
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Art. 2º – Fica o Poder Executivo, por meio da Secretária de Estado de Educação,

responsável pela criação de cronograma para a introdução do cardápio vegetariano a

que se refere esta lei, observado o prazo de seis meses para a disponibilização da

merenda vegetariana aos alunos.

Parágrafo único – Será distribuída aos alunos cartilha, em linguagem acessível e

objetiva, com informações sobre a suficiência nutricional da dieta vegetariana, a qual

será disponibilizada para os pais dos alunos ou responsáveis pelos alunos no ato da

matrícula.

Art. 3º – Os pais dos alunos ou os responsáveis legais informarão a secretaria da

escola sobre a opção de seu filho pelo cardápio vegetariano.

Art. 4º – Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados a partir da

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A  dieta  genuinamente  vegetariana  exclui  produtos  derivados  de

animais: carnes,  embutidos, leite e seus derivados (lactose,  proteínas, caseinatos,

soro de leite, aromas galactogênicos, etc.), laticínios, mel, corantes e derivados de

animais.

As proteínas, certamente, constituem um dos grupos alimentares essenciais para a

nossa  saúde.  Entretanto,  elas  não  precisam  ser  de  origem  animal.  As  proteínas

vegetais  possuem gorduras poli-insaturadas que protegem o organismo contra as

doenças cardiovasculares.

A maior  parte  das pessoas não recebe orientação nutricional  sobre o valor  das

proteínas vegetais. No livro O poder medicinal dos alimentos (Tatuí: Casa Publicadora

Brasileira,  2007),  o  médico  Jorge Pamplona apresenta  as  combinações ideais  de

alimentos vegetais que, ingeridos na mesma refeição, garantem de forma equilibrada

os 20 aminoácidos dos quais necessitamos para atender as necessidades proteicas

de manutenção e renovação dos tecidos do nosso organismo.

Abacate,  amendoim  combinado  com  cereal  integral,  amendoim  combinado  com

legumes, amendoim combinado com levedo de cerveja, amendoim combinado com
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cereais  integrais  e  legumes,  arroz  com lentilhas,  aveia  com leguminosas,  cevada

cozida com legumes al dente, batatas com milho ou outro cereal integral, couves com

cereais  integrais  ou  com  leguminosas,  ervilhas  com  cereais  integrais,  feijão  de

qualquer  tipo  combinado com  cereal  integral  ou  com  sementes  de  girassol  e  de

gergelim,  feijão  com levedo de cerveja,  nozes  com cereais  integrais,  semente  de

girassol fornecem todos os aminoácidos necessários ao nosso organismo.

As proteínas possuem a função de construir e manter nossos tecidos e órgãos. Elas

estão presentes na pele, nos músculos, nos cabelos etc. Regulam o crescimento, o

desenvolvimento,  a  reprodução  e  as  funções  de  muitos  tecidos,  bem  como  os

processos metabólicos do organismo, além de ajudar na defesa do organismo através

dos anticorpos. São responsáveis pelo crescimento das crianças, além de catalisarem

as funções bioquímicas, responsáveis pelo transporte de oxigênio e um pouco de gás

carbônico pelo sangue.

Dados científicos, conforme publicado pelo Comitê dos Médicos para uma Medicina

Responsável, que congrega mais de 6 mil profissionais,  orientando seus pacientes

para a adoção de uma dieta vegetariana estrita, indicam relações positivas entre essa

dieta e a redução e eliminação do risco de várias doenças e condições degenerativas

crônicas,  como  obesidade,  artrite  reumatoide,  doença  arterial  coronariana,

hipertensão, diabetes melito e alguns tipos de câncer.

As  dietas  vegetarianas,  a  exemplo  das  demais,  precisam  ser  apropriadamente

planejadas  para  serem  adequadas  em  termos  nutricionais.  Alimentando-se  de

maneira natural, com fontes de proteína vegetal, o corpo terá a saúde e a vitalidade

de que precisa. O respeito às necessidades especiais tem representado um avanço

político e moral imenso na sociedade brasileira.

Ao contrário do que se costuma pensar, as necessidades especiais não se limitam à

impossibilidade de movimentar o corpo ou de expressar a mente segundo os padrões

possíveis  à  maioria  das  pessoas.  Há  necessidades  especiais  relativas  ao

metabolismo de digestão e à absorção, assimilação, fixação e eliminação da matéria

alimentar. Exemplos de tal necessidade nutricional especial podem ser constatados

nas crianças diabéticas e nas intolerantes ou alérgicas ao leite e seus derivados.

Segundo estatísticas internacionais, a maioria dos seres humanos, algo da ordem



600
____________________________________________________________________________

de 5 bilhões de pessoas, dos 7 bilhões que constituem a população humana ao redor

do planeta,  não segue produzindo a  lactase após a  primeira  dentição.  Sem essa

enzima, o leite bovino e seus derivados seguem pelo sistema digestório sem serem

digeridos  e  assimilados  convenientemente.  Essa  característica  digestória  e

metabólica  representa  fonte  de  mazelas  e  doenças  já  detectadas,  cuja  terapia

consiste na abolição completa da ingestão de todos os alimentos elaborados com

ingredientes derivados do leite. Dor de barriga infantil recorrente, muco escorrendo do

nariz,  gases,  cólicas,  diarreias,  intestino  preso,  dor  de  cabeça,  anemia  ferropriva,

diabetes, lesões no interior das artérias, hipercolesterolemia, sobrepeso, irritabilidade

e mesmo reações violentas têm sido estudadas e avaliadas em sua associação com

a ingestão de leite e laticínios por crianças, jovens e adultos.

No mês de julho de 2012, os médicos do Comitê dos Médicos por uma Medicina

Responsável apresentaram uma petição ao governo dos Estados Unidos para que

seja abolido o uso do leite na merenda de todas as escolas desse país. As sequelas

ocasionadas pela ingestão do leite e seus derivados estão fartamente descritas na

literatura  médica  e  técnica  norte-americana,  canadense,  neozelandesa,  para  citar

alguns países nos quais a verdade sobre os malefícios de uma dieta baseada no leite

bovino vem sendo revelada há mais de 30 anos.

A insuficiência da lactase se constitui hoje no maior problema de ordem nutricional,

afetando mais da metade da população mundial. Ela é de ordem genética. Quando o

organismo mamífero se torna independente do leite materno, cessa a produção da

lactase, a enzima responsável pela correta digestão do açúcar do leite, a lactose. As

crianças brasileiras descendem de povos com alta taxa de intolerância à lactose após

o  desmame  natural:  africanos,  asiáticos,  indígenas,  árabes,  judeus,  italianos,

portugueses,  espanhóis,  para  citar  aqueles  cujas  taxas  de  intolerância  à  lactose

podem alcançar 75% da população. Essa intolerância é passada de pai e mãe para

filhos.

Se considerarmos que necessidades especiais merecem nosso respeito, está na

hora  de  incluirmos  necessidades  nutricionais  especiais  na  lista  das  diversidades

étnicas  a  serem  levadas  a  sério  pelo  poder  público.  Uma  dieta  bem  planejada,

baseada  em  fontes  vegetais  cuidadosamente  selecionadas  e  eficientemente
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combinadas,  deve  constituir  a  regra  nutricional  em  todas  as  escolas.  A  saúde

digestória  das  crianças  tem  implicações  diretas  e  indiretas  em  seu  rendimento

escolar.

Segundo o neurocientista nutricional Russell Blaylock, autor dos livros Excitotoxins

(Toxinas excitantes) e Health and Nutrition Secrets (Segredos da Saúde de Nutrição),

e  a  nutricionista  Carol  Simmontacchi,  autora  do  livro  The  Crazy  Makers (Os

enlouquecedores),  sobre  os  danos  cerebrais  causados  pelos  alimentos  altamente

processados  e  aditivados,  o  consumo  de  alimentos  processados  que  contêm

glutamato monossódico, aspartame e gordura vegetal hidrogenada está fartamente

confirmado como prejudicial à saúde dos neurônios da área cognitiva, não apenas

nas crianças, mas também nos adultos e especialmente nos idosos.

Estamos caminhando para a longevidade. Corroborando os estudos de Blaylock e

Simmontacchi, o bioquímico norte-americano Collin T. Campbell, autor do livro  The

China Study (O estudo da China), investigou os malefícios da dieta baseada no leite e

seus derivados, não apenas por conter lactose, impossível de ser convenientemente

digerida por mais da metade da população mundial, mas especialmente pela caseína,

uma das proteínas do leite, altamente concentrada nos seus derivados, causadora de

lesões  nas  paredes  arteriais  e  fomentadora  das  células  embrionárias  de  tumores

cancerígenos.

É  da  responsabilidade  dos  pais,  dos  educadores,  dos  legisladores  e  dos

governantes estabelecer políticas nutricionais visando à saúde e à longevidade da

população  brasileira.  Tendo  ciência  dessa  responsabilidade  para  com  a  presente

geração e visando seu bem-estar futuro, há que se redefinir a política da merenda

escolar, excluindo a obrigatoriedade da ingestão de certos alimentos, típica da oferta

predominante  hoje  em  todas  as  escolas.  Necessidades  nutricionais  especiais,

conforme alerta a filósofa Sônia T. Felipe,  em seu livro  Galactolatria:  mau deleite,

devem ser consideradas com tanto respeito quanto hoje o são outras necessidades

especiais.

Sentar-se  no  banco  escolar  sofrendo  todas  as  manhãs  ou  tardes  de  distúrbios

digestórios  causados  pela  incapacidade  de  digestão  dos  alimentos  oferecidos  na

merenda escolar leva boa parte das crianças a ter um baixo rendimento escolar. Se
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abolirmos  de sua merenda os  alimentos prejudiciais  ao  seu bem-estar  digestório,

desoneraremos seu organismo de uma tarefa inglória, a de digerir algo para o qual

não produz mais enzimas.

As  crianças  brasileiras  estão  em  posição  nada  honrosa  no  ranking mundial  do

rendimento  escolar.  Coincidentemente,  sua  merenda  escolar  está  baseada  em

alimentos de origem animal, nada propícios à saúde e ao bem-estar físico e mental.

Por outro lado, a Constituição brasileira garante aos cidadãos a livre expressão de

sua  individualidade.  A  saúde  é  uma  das  formas  de  expressão  fundamental  da

individualidade humana. A dieta também. É preciso garantir igualdade constitucional a

todas as crianças. Isso significa que é preciso oferecer uma merenda escolar capaz

de  atender  às  necessidades  nutricionais  de  todas  as  crianças,  sem  privilegiar

ingredientes  capazes  de  ser  convenientemente  digeridos  e  absorvidos  por  uma

minoria, enquanto a maioria submetida a essa mesma imposição dietética não pode

fazer frente à demanda digestória imposta por esses alimentos. No mínimo, é preciso

oferecer na merenda escolar alimentos ricos em nutrientes, sem onerar a atividade

digestória  das  crianças.  Pelo  menos  uma  escolha  entre  uma  dieta  baseada  em

produtos de origem animal ou uma dieta estritamente vegetal deve ser possível a

todas as crianças. O que não é justo é forçar a maioria das crianças à ingestão de

alimentos que somente uma minoria é capaz de digerir e absorver convenientemente.

Leite e laticínios são um exemplo.

Garantir a saúde das células e tecidos que formam nosso cérebro e contribuem

para  formatar  nossa  mente  é  responsabilidade  coletiva,  restando  aos  Poderes

Legislativo e Executivo a competência de formular e implantar as políticas públicas

devidas para  a  consecução das  metas de saúde pública  infantil,  juvenil,  adulta e

idosa.

O art. 3º da Constituição brasileira,  em seu inciso IV, estabelece como objetivos

fundamentais da República Federativa do Brasil, entre outros, promover o bem de

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas

de discriminação.

Ao incluir  na  formulação do inciso IV  a expressão "quaisquer  outras  formas  de

discriminação", a Constituição deixa aberta a possibilidade de elaborarmos políticas
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públicas  abolindo  a  discriminação  em  todas  as  formas  nas  quais  ela  possa  se

manifestar.

Portanto, ao oferecer a merenda escolar, o poder público não pode tratar todas as

crianças  de  modo  padronizado,  pois  isso  configura  desrespeito  à  capacidade

digestória de cada indivíduo, constituída por fatores alheios ao comando pessoal, que

podem ser de ordem genética, como é o caso da intolerância a certos alimentos ou

do  malefício  de  certos  alimentos,  ainda  que  possam  ser  digeridos  sem  maiores

transtornos.

Mantendo o princípio da igualdade como ideal normativo, o art. 5º da Constituição

declara  que  todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No inciso

XXXII desse artigo, o texto declara que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa

do consumidor. É oportuno lembrar que os itens mais consumidos ao longo do dia por

qualquer pessoa em qualquer idade, salvo casos excepcionais, são os alimentares.

Portanto, se ao Estado compete assegurar a inviolabilidade da saúde e a defesa do

consumidor, a ele não competirá impor aos cidadãos uma dieta que carreie malefícios

à saúde deles.

No art. 6º da Constituição, são afirmados como direitos sociais, além de outros, a

educação, a saúde e a alimentação, bem como a proteção à infância. Mais uma vez,

impor às crianças em idade escolar uma dieta prejudicial à sua saúde presente e

futura constitui desrespeito a esse artigo da Constituição.

O art. 23, por sua vez, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos municípios para, nos termos do inciso II desse artigo, cuidar da

saúde e da assistência pública e promover a proteção e a garantia dos direitos das

pessoas  com  deficiência.  Justamente  essa  atribuição  específica  de  defesa  das

pessoas com alguma deficiência acaba por obrigar os Poderes em todos os níveis à

formulação  de  políticas  públicas  que  representem  o  respeito  às  necessidades

especiais.  Considerando-se que a inabilidade ou a incapacidade para digestão de

certos  alimentos,  por  intolerância,  alergia  ou  inadequação  digestória,  deve  ser

reconhecida como uma necessidade nutricional especial, o referido artigo permite a



604
____________________________________________________________________________

adoção de políticas de merenda escolar apropriadas ao atendimento da saúde de

todas as crianças, sem discriminar nenhuma delas e sem forçar todas a um padrão

dietético incompatível com suas necessidades e capacidades metabólicas específicas

e individuais.

No art. 24, a Constituição atribui à União, aos estados e ao Distrito Federal a função

de  legislar  concorrentemente  sobre,  entre  outros,  conforme  o  inciso  VIII,  a

responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor. No inciso XV desse

mesmo artigo, está incluída a proteção à infância e à juventude. Se pensarmos a

alimentação como base da saúde e da longevidade humanas,  a qualidade dessa

alimentação  deve  ser  compatível  com  a  capacidade  individual  de  digestão  e

assimilação dos nutrientes que a compõem.

No art.  196 vemos estabelecida  a saúde como um direito  de todos e  dever  do

Estado,  a  ser  garantida  por  meio  de  políticas  sociais  e econômicas  que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações  e  serviços para sua promoção,  proteção e  recuperação.  Os programas  de

nutrição infantil oferecida através da merenda escolar não representam garantia de

saúde às crianças, especialmente quando forçadas à ingestão de alimentos que não

podem digerir convenientemente.

No  art.  220  temos  estabelecido  pela  Carta  Magna  que  a  manifestação  do

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou

veículo  não sofrerão nenhuma restrição.  De acordo com o  espírito  democrático e

universal  que  rege  esse  artigo,  é  preciso  garantir  que  as  escolhas  dietéticas

finalmente  sejam definidas como parte significativa  da liberdade de expressão da

consciência individual. Para tanto, é preciso garantir que a escola seja referência no

estudo  da  questão  alimentar,  orientando  a  criança  para  escolhas  alimentares

saudáveis. Nesse sentido, as escolas deveriam permitir  apenas a comercialização,

em suas cantinas e lanchonetes, de alimentos naturais  orgânicos, eliminando dos

lanches  quaisquer  alimentos  processados,  especialmente  os  que  contêm

contaminantes.

Em seu art. 227, a Constituição estabelece como dever da família, da sociedade e

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
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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.

A dieta alimentar imposta às crianças através do programa de merenda escolar em

toda a rede estadual de ensino constitui fonte de referência nutricional, para o bem e

para o mal, que acompanhará o cidadão para o resto de sua vida. Muitos dos alunos

passarão  sua  vida  inteira  sem  ter  acesso  a  qualquer  outra  informação  sobre  os

nutrientes  ou  contaminantes  presentes  nos  alimentos  que  foram  acostumados  a

ingerir na escola. As famílias, por sua vez, acabam por acatar e reproduzir o padrão

dietético imposto pela sociedade. Analogamente ao que ocorre às crianças, a quase

totalidade da população adulta não tem acesso à literatura médica e científica que

revela  o  potencial  maléfico  de  certos  alimentos  para  a  saúde  e  a  longevidade

humanas. Por essa razão, as políticas públicas que definem o conteúdo da merenda

escolar  têm  imensa  responsabilidade  sobre  o  futuro  da  saúde  das  crianças

alimentadas  na  escola  e,  consequentemente,  sobre  a  qualidade  da  saúde  da

população brasileira no curto, médio e longo prazo.

Nosso projeto de  lei  apenas  traz para o universo  legislativo  de  Minas Gerais  a

garantia de um direito absoluto e universal: a saúde.

–  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 2.378/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.392/2013)

Altera o índice do ICMS Turístico, previsto na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de

2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita da arrecadação do ICMS

que cabe aos municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Anexo I da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, nos itens que tratam

dos critérios ICMS Turístico e Cota Mínima, passa a vigorar na forma do Anexo I

desta lei.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009.)

* – O Anexo I, a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, foi publicado

no Diário do Legislativo, de 4.7.2015.

Justificação: O turismo é um dos principais setores da economia atual e está na

pauta de investimentos prioritários de todos os países, neste início de século. No

Brasil,  já  demonstra  seu  vigor  com  números  cada  vez  mais  expressivos  e

promissores, colocando o nosso país entre um dos principais destinos internacionais

nos próximos anos, especialmente em razão das Olimpíadas de 2016.

Minas  Gerais  tem  também  dado  passos  largos  rumo  ao  mercado  turístico

internacional,  com  ações  estruturadoras  do  turismo  de  grande  importância  nos

últimos  anos,  implementadas  pela  Secretaria  do  Turismo,  com  destaque  para  o

Programa de Regionalização do Turismo, que criou mais de 50 circuitos turísticos em

todo o Estado e, mais recentemente, com a criação do ICMS Turístico.

Sem  sombra  de  dúvida,  o  ICMS  Turístico  é  o  projeto  turístico  mais  ousado

implantado  em  Minas  nos  últimos  anos,  pioneiro  no  País,  nos  moldes  dos  já

consolidados  ICMS  Cultural  e  Ecológico,  que  trouxeram  grandes  benefícios  para

esses dois importantes setores da nossa sociedade, que passaram a compor com o

turismo o tripé da sustentabilidade socioeconômica deste que é o estado mais rico em

diversidade cultural, ambiental e turístico do país.

Somos o único estado que possui  a política de ICMS Turístico, mas apesar  do

avanço que representa essa iniciativa, o índice que foi estabelecido para o turismo

pela Lei do ICMS Solidário, de apenas 0,1%, é, evidentemente, muito pequeno em

relação à importância que o setor tem para a economia do nosso estado.

Esse valor de 0,1% representa uma quantia aproximada de 4 milhões de reais ao

ano, a ser dividida por todos os municípios que aderirem ao programa. Atualmente, a

média  que cada cidade vem recebendo é  de apenas R$5.000,00,  o que é muito
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pouco  se  analisarmos  o  custo  de  um  único  projeto  de  estruturação  turística  de

qualquer  cidade,  como,  por  exemplo,  um  projeto  de  sinalização  turística  ou  de

implantação de um centro de atendimento ao turista.

É preciso considerar que esse valor será dividido por um número de municípios

cada vez maior a cada ano, com previsão de que em 2013 ultrapasse 200 municípios

aptos  a  receberem  o  ICMS  Turístico.  Como  este  é  apenas  o  terceiro  ano  de

implantação desta lei, acredita-se que, nos próximos anos, o número de cidades que

irão aderir a esse importante programa aumentará de tal forma que o valor que cada

uma receberá poderá ser insignificante, o que certamente desmotivará as prefeituras

de  continuarem  a  participar  desse  programa,  prejudicando  especialmente  os

municípios mais pobres, contrariando totalmente os princípios e objetivos propostos

pela Lei do ICMS Solidário.

Buscando corrigir  essa distorção e dando ao turismo o valor  que realmente  ele

merece na distribuição da cota do ICMS que cabe aos municípios mineiros, estamos

apresentando  esta  proposta  de  aumento  do  Índice  Turismo  para  1,0%,  o  que

melhoraria sobremaneira o quantitativo em dinheiro que as prefeituras receberiam

mensalmente para poder planejar e investir no desenvolvimento turístico local com

ações  mais  objetivas,  que  tragam  melhorias  mais  visíveis  para  o  turista  e,

evidentemente,  para  os  moradores  das  cidades  beneficiadas,  visto  que o  turismo

afeta toda a economia, movimentando não só o mercado do lazer, mas os setores de

alimentação,  hospedagem,  serviços,  transporte  etc.,  promovendo  o  aumento  do

número  de  postos  de  trabalho  e,  principalmente,  o  aumento  da  arrecadação

municipal.

Vale lembrar que, para o município fazer jus ao ICMS Turístico, precisa atender

todos  os  requisitos  impostos  pela  referida  lei  e  seu  decreto  regulamentador,  em

especial a obrigação de implantar a Política Municipal de Turismo, o Fundo Municipal

de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo, entre outras ações estruturadoras

importantes,  que permitem realizar  uma gestão do setor  turístico do  município de

forma  compartilhada  entre  a  prefeitura,  a  iniciativa  privada  e  a  sociedade  civil

organizada, integração fundamental para a gestão eficiente do turismo municipal.

A opção sugerida por este projeto para completar o percentual desejado de 1,0%
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para  o Índice  Turismo da referida Lei  do  ICMS Solidário foi  de  realocar  os  0,9%

restantes  pretendidos  do  índice  com  maior  pontuação  entre  todos  os  demais  16

índices da lei, que é o Cota Mínima, atualmente de 5,50%.

Portanto, por ter o índice Cota Mínima o maior percentual entre todos os outros, a

retirada dessa pequena parcela de 0,9% ainda o manteria como o maior, ou seja,

4,6%.

Além do mais, os municípios que cumprirem com as determinações impostas pela

lei quanto ao índice ICMS Turístico não seriam prejudicados em nada; pelo contrário,

pois  provavelmente  receberiam  um  valor  maior  do  que  aquele  pago  pela  Cota

Mínima, tendo em vista que é bem menor o número de municípios habilitados no

critério “Turismo”, cabendo uma cota maior a cada um, ao contrário da remuneração

da Cota Mínima, que é dividida igualmente entre todos os 853 municípios mineiros.

Portanto, por ser mais justa essa redistribuição proposta para o índice do ICMS

Turístico,  por estar  a proposta em consonância com o momento atual,  em que é

preciso investir  cada vez mais no desenvolvimento do turismo do Estado,  por  ela

atender os princípios e objetivos da Lei do ICMS Solidário, por não ocasionar prejuízo

a  nenhum  município  e  por  propor  mudanças  na  lei  que  vão  estimular  o

desenvolvimento do turismo local, contamos com a aprovação deste projeto e com o

apoio dos nossos nobres pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Braulio

Braz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 920/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.379/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.026/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de que seja acompanhada de fundamentação a

notificação da decisão de recurso contra a penalidade por infração à legislação de

trânsito, de competência estadual, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A notificação da decisão de recurso contra a penalidade por infração à

legislação  de  trânsito,  de  competência  estadual,  conterá  a  fundamentação  da

decisão.
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Art.  2º  –  O Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG –  deverá

disponibilizar em seu site, na íntegra, a decisão a que se refere o art. 1º.

Art.  3º  – Fica assegurada aos condutores  a possibilidade de protocolar  recurso

contra penalidade pela internet, no site do Detran-MG, sempre mediante certificação

digital.

Art. 4° – Ulterior disposição regulamentará a execução desta lei.

Art.  5º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Conforme o art. 24, inciso XI, da Constituição Federal, compete aos

estados legislar sobre assuntos referentes a procedimentos em matéria processual.

Assim, também cabe ao estado legislar sobre a matéria tratada neste projeto.

Uma  das  atribuições  do  Detran-MG  é  a  de  aplicar  e  julgar  recursos  contra

penalidades por infrações de competência estadual, previstas no Código de Trânsito

Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas.

Ocorre que a notificação da decisão de recurso contra a penalidade por infração à

legislação  de  trânsito  é  encaminhada  ao  condutor  apenas  com  a  indicação  de

deferimento ou indeferimento. Os fundamentos da decisão não são encaminhados,

impedindo que o condutor saiba de pronto, por exemplo, por que teve sua defesa

indeferida.

Em respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla

defesa,  toda  decisão  advinda  de  recurso  deve  ser  fundamentada,  assim  como

somente com amplo acesso aos fundamentos e às razões que levaram o julgador a

decidir por determinado resultado pode-se garantir o cumprimento do mandamento

constitucional.  Destarte, a administração pública tem o dever de disponibilizar tais

informações de maneira simples e transparente.

Na  verdade,  todas  as  decisões  administrativas  que  não  analisem  as  questões

fáticas apresentadas na defesa são nulas. Tal nulidade poderá, inclusive, acarretar a

invalidação do auto de infração e multa. Quanto a essa questão, o Poder Judiciário já

se manifestou, in verbis:
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“Mandado de segurança. Multa de trânsito. Penalidade de apreensão e suspensão

da CNH. Ausência de motivação do ato e de sua válida intimação. Nulidade.

Os atos praticados pelo DETRAN, notadamente os restritivos de direitos, devem ser

necessariamente motivados, sob pena de nulidade, nos termos do art. 265 do Código

de Trânsito Brasileiro. Por consequência, é nula a decisão que aplica penalidade de

suspensão  do  direito  de  dirigir  sem  levar  em  conta  as  razões  da  defesa,  sem

fundamentar  a  decisão e  ainda sem intimar  validamente  o  motorista”.  (APC/RMO

2001 01 1 023900-6. Quinta Turma Cível. Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati. DJU,

12/2/2004, pág. 53.)

Além disso, este projeto prevê que o órgão estadual responsável  pela autuação

deverá disponibilizar a decisão, na íntegra, pela internet, por meio de seu site. Nessa

linha,  cumpre-nos  citar  a  experiência  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do

Paraná,  que  já  disponibiliza  os  fundamentos  das  decisões  por  esse  meio

(Departamento de Trânsito do Estado do Paraná. Consulta de processo de recurso de

multas.  Disponível  em:

http://www.detran.pr.gov.br/modules/consultas_externas/index.php?  url=http://www1.

detran.pr.gov.br/  detran_novo/consultas/multas/proc_rec_multas_form.html).  Além do

Paraná, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro também já recebe

protocolos de recurso via internet (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de

Janeiro.  Sistema  de  Monitoramento  de  Infrações  de  Trânsito.  Disponível  em:

http://gaide.detran.rj.gov.br:8080/SMITWEB/acessoTool.).

Assim,  propomos a adoção de medida similar,  com o  uso do certificado digital,

mecanismo  eletrônico  que  garante  proteção  à  troca  virtual  de  documentos,

mensagens e dados, com validade jurídica.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Fábio

Cherem. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 621/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.380/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 741/2011)

Dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Alimentação  Escolar  no  Estado  de  Minas

Gerais e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Alimentação Escolar no Estado de

Minas Gerais, com os objetivos de:

I – garantir aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino o acesso

permanente à alimentação saudável e adequada, como parte da Política Estadual de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;

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,  por  meio  de  ações  de  educação  alimentar  e

nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais durante

a permanência na escola.

§ 1º – A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e

dever do Estado.

§ 2º – Entende-se por 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.

Art. 2º – São diretrizes da Política Estadual de Alimentação Escolar:

I – a utilização da alimentação saudável e adequada, compreendendo o emprego

de  alimentos  variados  e  seguros,  que  respeitem  a  cultura  e  as  tradições  locais,

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do

rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde,

inclusive dos que necessitem de atenção específica;

II  –  a  inclusão  da  educação  alimentar  e  nutricional  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem, perpassando o currículo  escolar,  abordando o  tema alimentação e

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida;

III – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de

educação básica;

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
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familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais

indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI – o direito à alimentação escolar, com vistas à garantia do acesso ao alimento de

forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de

saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem

em vulnerabilidade social.

Art.  3º  –  Para  a  promoção  e  a  regulamentação  da  alimentação  saudável  nas

escolas, serão implementadas as seguintes ações pelos diversos gestores:

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 nesse processo;

IV  –  criação  de  condições  para  a  adequação  dos  locais  de  produção  e  do

fornecimento  de  refeições  às  boas  práticas  para  serviços  de  alimentação,

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,  desenvolvendo opções de alimentos e

refeições saudáveis na escola;

VI – ampliação da oferta e promoção do consumo de frutas, legumes e verduras;

VII – divulgação de opções saudáveis pelos serviços de alimentação da escola;

VIII – divulgação da experiência da alimentação saudável para outras escolas, por

meio da troca de informações;

IX – promoção contínua da educação nutricional, através 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;

X – 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.  4º  –  O  Orçamento  do  Estado  deverá  prever  destinação  específica  para

cofinanciamento da alimentação escolar.
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§ 1º – O Orçamento do Estado deverá complementar os recursos repassados pela

União  para  aquisição  de  alimentos  e  melhoria  da  eficiência  do  programa,  com

investimentos em quadro técnico, capacitação e formação de pessoal.

§ 2º – A vinculação do Orçamento do Estado para a alimentação escolar,  como

atividade permanente da administração pública, visa à:

I – ampliação do valor per capita da alimentação escolar, de forma a suplementar os

recursos destinados pelo governo federal para aquisição e fornecimento de alimentos

saudáveis, observados os princípios da Política Estadual de Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável;

II – aquisição de no mínimo 30% (trinta por cento) de alimentos provenientes da

agricultura familiar para alimentação escolar;

III  –  capacitação  em  planejamento  e  execução  do  programa  estadual  de

alimentação escolar;

IV – contratação de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética para os quadros

das escolas;

V  –  aquisição  de  equipamentos  para  as  cozinhas  das  escolas  e  de  vestuário

adequado para os profissionais da alimentação responsáveis pela manipulação dos

alimentos.

§ 3º – Os recursos financeiros serão repassados pelo Estado automaticamente, em

parcelas, aos municípios e às escolas estaduais e municipais, sem necessidade de

convênio,  ajuste,  acordo  ou  contrato,  mediante  depósito  em  conta-corrente

específica.

§  4º  –  Os  recursos  financeiros  repassados  pela  União  serão  incluídos  nos

Orçamentos do Estado e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros

alimentícios.

§ 5º – O montante dos recursos financeiros a ser repassado será calculado com

base no número de alunos matriculados na educação básica pública, conforme os

dados  oficiais  de  matrícula  obtidos  no  censo escolar  realizado  pelo  Ministério  da

Educação.

§ 6º – Excepcionalmente, para os fins deste artigo, a critério do Conselho Estadual

de  Alimentação  Escolar,  serão  considerados  como  parte  da  rede  estadual  e

municipal, ainda, os alunos matriculados em:
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I  –  creches,  pré-escolas  e  escolas  do  ensino  fundamental  e  médio  qualificadas

como entidades filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação especial;

II – creches, pré-escolas e escolas comunitárias de ensino fundamental e médio,

conveniadas com o Estado e os municípios.

§  7º  –  É  facultado  ao  Estado  firmar  convênios  ou  similares  com  núcleos,

associações e entidades representantes das comunidades indígenas e quilombolas

que estejam sob a circunscrição de mais de um município e que tenham condição de

adquirir e distribuir os gêneros alimentícios, visando ao oferecimento de alimentação

escolar  aos  alunos  das  escolas  localizadas  em  áreas  tradicionalmente  ocupadas

pelos índios e remanescentes de quilombos.

§  8º  –  A aquisição,  o  preparo  e  a  distribuição  da  alimentação  escolar  serão

realizados por ente público, excetuando-se as situações previstas no § 6º deste artigo

e no art. 5º desta lei.

Art.  5º  –  É  facultado ao  Estado  repassar  os  recursos  financeiros  recebidos  do

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – às unidades executoras das

escolas  de  educação  básica  pertencentes  à  sua  rede  de  ensino,  observado  o

disposto nesta lei, no que couber.

§ 1º – As normas e os critérios para que o Estado e os municípios repassem os

recursos  financeiros  às  unidades  executoras  ou  às  entidades  executoras  serão

estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – FNDE.

§  2º  –  Cabe  ao Estado  a  abertura  de  conta  bancária  específica  em favor  das

unidades executoras dos seus respectivos estabelecimentos de ensino.

Art.  6º  –  O  Estado  poderá  transferir  aos  municípios  a  responsabilidade  pelo

atendimento  aos  alunos  matriculados  nos  estabelecimentos  estaduais  de  ensino

localizados  nas  suas  respectivas  áreas  de  jurisdição  e,  nesse  caso,  autorizar

expressamente o repasse direto ao município, por parte do FNDE, da correspondente

parcela de recursos calculados na forma desta lei.

Parágrafo único – A autorização de que trata o caput será encaminhada ao FNDE,

com a devida anuência do município, no mês de janeiro do mesmo ano em que se

der o atendimento e somente poderá ser revista no mês de janeiro do ano seguinte.
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Art.  7º  –  O  Estado  apresentará  ao  FNDE  a  prestação  de  contas  do  total  dos

recursos recebidos, constituída do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-

Financeira,  do  Relatório  Anual  de  Gestão  do  PNAE,  do  parecer  conclusivo  do

Conselho  de  Alimentação  Escolar  sobre  a  execução  do  programa  e  ainda  dos

extratos bancários da conta-corrente e das aplicações financeiras realizadas.

§ 1º – A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir

documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de

alterar  a  verdade  sobre  o  fato,  será  responsabilizada  civil,  penal  e

administrativamente.

§ 2º – O Estado manterá em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo

prazo de cinco anos contados  da data de  aprovação  da prestação de contas  do

concedente,  os  documentos  a  que  se  refere  o  caput,  juntamente  com  os

comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na

forma desta lei,  ainda que a execução esteja a cargo das respectivas escolas,  e

estarão obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas do

Estado, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e ao

Conselho de Alimentação Escolar – CAE.

§ 3º – Para consecução do disposto no § 1º do art. 10, no caso da impossibilidade

de  o  agricultor  ou  empreendedor  familiar,  assentamentos  da  reforma  agrária,

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas emitirem nota fiscal

do  gênero  alimentício  fornecido,  poderão  ser  aceitos  outros  documentos

comprobatórios admitidos em lei.

Art. 8º – 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. 9º – A responsabilidade técnica pela alimentação escolar no Estado caberá a

nutricionista, a quem compete a elaboração dos cardápios, com utilização de gêneros

alimentícios  básicos,  respeitando-se  as  referências  nutricionais,  os  hábitos

alimentares,  a  cultura  e  a  tradição  alimentar  da  localidade,  pautando-se  na

sustentabilidade, na diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e

adequada.
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§ 1º – O cardápio da alimentação escolar deve suprir no mínimo 30% (trinta por

cento) das necessidades nutricionais diárias para os alunos das creches e escolas

indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos e 15% (quinze

por cento) para os demais alunos;

§ 2º – Na elaboração dos cardápios da alimentação escolar, o planejamento deverá

contemplar  alimentos  consumíveis  em  seu  estado  natural,  semielaborados  e

elaborados, dando prioridade aos dois primeiros;

§ 3º – Para os fins desta lei, são adotadas as seguintes definições:

I – 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;

II  –  alimentos  semielaborados:  os  de  origem vegetal  ou  animal  utilizados como

matéria-prima e que necessitam sofrer tratamento e transformação de natureza física,

química ou biológica, adicionada ou não a outras substâncias permitidas;

III  –  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.

§ 4º – O Estado proporá projeto de lei criando os cargos de nutricionista, técnico em

nutrição e dietética, cozinheiro e auxiliar de cozinha, no prazo de cento e vinte dias a

contar  da  publicação  desta  lei,  prevendo  pelo  menos  um  nutricionista  por

superintendência regional de ensino;

§ 5º – O Estado realizará concurso público para contratar nutricionistas, técnicos

em nutrição e dietética, cozinheiros e auxiliares de cozinha para compor o quadro

permanente, a fim de garantir estabilidade e permanência do profissional na função e

viabilizar a qualificação dessas atividades.

Art. 10 – A aquisição dos gêneros alimentícios obedecerá ao cardápio planejado por

nutricionista e será realizada, sempre que possível, na mesma localidade da escola.

§  1º  –  Do  total  dos  recursos  financeiros  destinados  à  alimentação  escolar,  no

mínimo  30%  (trinta  por  cento)  deverão  ser  utilizados  na  aquisição  de  gêneros
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alimentícios  da  agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar,  priorizando-se  os

assentamentos  da  reforma  agrária,  as  comunidades  tradicionais  indígenas  e

comunidades quilombolas.

§ 2º – A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o

procedimento  licitatório,  observando-se  os  princípios  inscritos  no  art.  37  da

Constituição Federal, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no

mercado local, observando-se que os alimentos atendam às exigências do controle

de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

§ 3º – A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo FNDE e

poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias:

I – impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente, observado o §

3º do art. 7º desta lei;

II – inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

III – condições higiênico-sanitárias inadequadas.

Art. 11 – Compete à Secretaria de Estado de Educação propor ações educativas

que perpassem o currículo escolar,  abordando o tema alimentação e nutrição e o

desenvolvimento  de  práticas  saudáveis  de  vida,  na  perspectiva  da  segurança

alimentar e nutricional.

Art. 12 – Compete ao Estado:

I – garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as

necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo;

II – promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a

alimentação escolar desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;

III – promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas

sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares

saudáveis  nos  alunos  atendidos,  mediante  atuação  conjunta  dos  profissionais  de

educação e do responsável técnico de que trata o art. 10 desta lei;

IV – realizar, em parceria com o FNDE e universidades, a capacitação dos recursos

humanos envolvidos na execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar e no

controle social;

V  –  fornecer  instalações  físicas  e  recursos  humanos  que  possibilitem  o  pleno

funcionamento do CAE, facilitando o acesso da população;
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VI  –  promover  e  executar  ações  de  saneamento  básico  nos  estabelecimentos

escolares sob sua responsabilidade, na forma da legislação pertinente;

VII – divulgar em locais públicos informações acerca do quantitativo de recursos

financeiros recebidos;

VIII – prestar contas dos recursos financeiros recebidos.

Art.  13  –  Fica  autorizada  a  suspensão  do  repasse  dos  recursos  quando  os

municípios ou as escolas:

I  –  não  constituírem  o  respectivo  CAE  ou  deixarem  de  efetuar  os  ajustes

necessários para o seu pleno funcionamento;

II – não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos

na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE;

III – cometerem irregularidades na execução da política, na forma estabelecida pelo

Conselho Deliberativo do FNDE.

Art. 14 – Os agentes públicos responsáveis por quaisquer dos atos previstos nos

incisos  I,  II  e  III  do  art.  13  responderão  por  improbidade  administrativa,  ficando

sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 15 – Ocorrendo a suspensão prevista no art. 13, fica autorizado o repasse dos

recursos  em conta  específica  pelo  prazo de cento  e  oitenta  dias,  diretamente  às

unidades  executoras  correspondentes  às  escolas  atingidas,  para  fornecimento  da

alimentação  escolar,  dispensando-se  o  procedimento  licitatório  para  aquisição

emergencial dos gêneros alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para

execução da Política Estadual de Alimentação Escolar, inclusive quanto à prestação

de contas.

§ 1º – As escolas que não possuam unidade executora própria podem optar pela

sua constituição, na forma do art. 5º desta lei, para recebimento dos recursos de que

trata este artigo.

§  2º  –  A prestação de contas  relativa  aos  recursos  repassados  nas  condições

previstas  neste  artigo será  encaminhada diretamente,  pela  unidade executora,  ao

ente financiador.

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.
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André Quintão

Justificação: O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE –, implantado

em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação

escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental,

ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e

filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante

sua  permanência  em  sala  de  aula,  contribuindo  para  o  crescimento,  o

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Atualmente, o valor repassado pela União, por dia letivo, é de R$0,22 por aluno.

Para estudantes das escolas indígenas e localizadas em comunidades quilombolas, o

valor per capita é de R$0,44. Os recursos destinam-se à compra de alimentos pelas

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e pelos municípios. O

repasse é feito diretamente aos Estados e municípios, com base no censo escolar

realizado  no  ano  anterior  ao  do  atendimento.  O  programa  é  acompanhado  e

fiscalizado  diretamente  pela  sociedade,  por  meio  dos  Conselhos  de  Alimentação

Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Secretaria

Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério Público.

O orçamento do  programa para 2009 é de R$2.020.000.000,00,  para beneficiar

todos os estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Com a Lei nº 11.947,

de 16/6/2009, 30% desse valor – ou seja, cerca de R$660.000.000,00 – devem ser

investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o

desenvolvimento econômico das comunidades.  A regulamentação da lei,  dispondo

sobre sua operacionalização, deve ser publicada nos próximos dias.

A referida Lei nº 11.947, oriunda da MP 455, passou a incluir a merenda escolar no

ensino médio, além de priorizar produtos da agricultura familiar e sustentável, através

da definição de percentual. Essa é uma bandeira da sociedade civil,  representada

pelo Consea. A compra pode ter a licitação dispensada, desde que os preços sejam

compatíveis com os do mercado local e os produtos atendam normas de qualidade.

No  Brasil,  a  maior  parte  de  crianças  e  jovens  estuda  em  escolas  públicas,

permanecendo, em média, de 4 a 6 horas diárias na escola. Para muitas crianças, a
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merenda  é,  muitas  vezes,  a  primeira  alimentação  do  dia  é  às  vezes  a  única

alimentação completa. Um programa como esse fortalece não só uma política pública

voltada para a alimentação escolar,  como outra voltada para a agricultura familiar,

garantindo renda para agricultores locais, que, muitas vezes, não têm uma rede de

comercialização organizada para a venda de seus produtos.

Imagine-se a revolução local que poderá ocorrer nos municípios. O agricultor terá

renda  para  o  ano  todo.  E  também  saberá,  com  antecedência,  a  quantidade  de

alimentos que terá que produzir para o programa. O acesso ao mercado institucional

é uma grande oportunidade de geração de renda que poderá beneficiar milhares de

famílias agricultoras em todo o País. O Ministério do Desenvolvimento Agrário estima

que a Lei  nº  11.947 permitirá  o envolvimento direto de aproximadamente 100 mil

famílias de agricultores, gerando renda e trabalho para mais de 250 mil trabalhadores

do campo.

De acordo com o FNDE, os principais produtos a serem adquiridos em maior escala

para a alimentação escolar são: feijão, arroz, carne, tomate, frutas, açúcar, cenoura,

cebola,  alho e leite  de  vaca.  Em todos esses produtos,  a agricultura familiar  tem

participação predominante ou significativa, já que o setor responde pela produção de

70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Entre os principais itens produzidos

por  esse segmento produtivo estão mandioca (84%); cebola (72%);  frango (70%);

alface  (69%);  feijão  (67%);  banana  (58%);  caju  (61%);  suíno  (60%);  leite  (56%);

melancia  (55%);  abacaxi  (52%);  tomate  (49%);  milho  (49%);  uva  (47%)  e  batata

(44%).

Atualmente, o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – é uma das alternativas

para  o  agricultor  familiar  participar  do  mercado  institucional  de  comercialização,

constituindo um avanço para os pequenos produtores. O programa, criado em 2003,

prevê a possibilidade de aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares

para atender pessoas beneficiadas por programas sociais do Governo Federal em

virtude de insegurança alimentar ou risco nutricional. Por meio do PAA, os produtos

da agricultura familiar também podem ser adquiridos para a formação de estoques

estratégicos do Governo Federal.

Segundo  cálculos  do  coordenador  geral  do  PAA,  Marcelo  Resende,  com  a
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expansão  do  mercado  consumidor  proposta  pela  lei,  a  agricultura  familiar  pode

chegar a receber R$1.800.000.000,00. Ressalte-se que os 30% de que tratam a lei

são um referencial mínimo, já que, em algumas regiões, a agricultura familiar tem

condições  de  fornecer  até  100% da  alimentação  escolar.  A agricultura  familiar  é

responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, por

77% da mão  de obra  rural  e  10% do  PIB brasileiro  –  percentual  idêntico  ao  da

indústria  automobilística.  Segundo  pesquisa  da  Emater,  realizada  em  1.153

estabelecimentos rurais (70% do total do Estado), 72% são de agricultura familiar,

17% de associações e 1% de cooperativas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizou, em outubro de 2007,

ciclo de debates que teve por objetivo reunir e divulgar informações sobre a gestão,

execução e fiscalização do PNAE em Minas Gerais. Entre os participantes estavam

os membros dos conselhos de alimentação escolar e dos colegiados escolares. O

documento  final  produzido  no  ciclo  de  debates  compõe-se  de  sugestões  para  o

aperfeiçoamento  do  Programa  de  Alimentação  Escolar  na  rede  estadual,  como

estratégia para promoção da segurança alimentar e nutricional, organizando-se por

demandas e indicativos de promoção do direito humano à alimentação e à nutrição no

ambiente  escolar,  dirigidos  aos  órgãos  e  entidades  competentes.  Entre  as  77

propostas  aprovadas  no  evento,  uma  das  principais  é  a  recomendação  para

contratação  de  nutricionistas  pela  Secretaria  de  Educação  a  fim  de  garantir  a

qualidade  da  alimentação  oferecida  aos  estudantes.  Também  foram  propostas  a

ampliação do fornecimento da merenda para o ensino médio; aumento dos repasses

per  capita de  recursos  por  parte  de  prefeituras,  do  Estado  e  governo  federal;

proibição da venda de alimentos industrializados e de baixo valor nutritivo dentro das

escolas;  estímulos  para  a  formação  de  hortas  comunitárias  dentro  das  escolas;

introdução de conteúdos de educação nutricional no currículo escolar; capacitação

profissional para as auxiliares de serviços gerais e criação da figura da merendeira,

que ficaria responsável exclusivamente pela preparação dos alimentos.

Este projeto de lei consolida toda a discussão e experiência acumulada sobre o

tema,  buscando  sistematizar  a  maior  parte  das  propostas  surgidas  no  ciclo  de

debates.  Esperamos  que,  na  tramitação,  a  proposta  seja  aperfeiçoada  com  a
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participação dos profissionais envolvidos na matéria, produzindo, ao final, uma norma

orientadora  da  implantação e  execução de uma Política  Estadual  de  Alimentação

Escolar que traduza o compromisso com a segurança alimentar nutricional saudável e

sustentável.

–  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 2.381/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.154/2011)

Proíbe o funcionamento de radares de avanço de sinal no período entre a meia-

noite e as seis horas da manhã no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibido o funcionamento de radares de avanço de sinal no período

entre a meia-noite e as seis horas da manhã no Estado.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei visa proibir o funcionamento dos radares de avanço de

sinal no período entre a meia-noite e as seis horas da manhã.

No  momento  em  que  a  falta  de  segurança  é  um  dos  maiores  problemas  da

população mineira, a implantação de radares de avanço de sinal, inclusive no período

entre  a  meia-noite  e  as  seis  horas  da  manhã,  é  uma prática  que  vem  piorar  a

situação, pois obriga o condutor a parar no local, tornando-se, assim, uma perfeita

vítima para assaltantes.

Se a maioria dos semáforos adotarem o pisca-alerta do sinal amarelo, no mesmo

período noturno, sinalizando para o condutor a necessidade de atenção, melhor seria

o  resultado.  O  fato  de  ocorrem alguns  atropelamentos  durante  esse período  não

justifica colocar em risco a vida de todos que estiverem no trânsito no mesmo horário.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.382/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.836/2012)

Dispõe sobre o prazo máximo de atendimento aos clientes nas serventias notariais

e de registros públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os serviços e serventias notariais e registrais que operam no Estado

obrigados a propiciar ao público usuário de seus serviços o tempo máximo de espera

para atendimento de vinte minutos contados a partir do ingresso do usuário em suas

dependências.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, entendem-se como serviços e serventias

notariais e registrais:

I – os cartórios de notas;

II – os cartórios de registro civil de pessoas naturais;

III – os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas;

IV – os cartórios de registro de títulos e documentos;

V – os cartórios de registro de imóveis; e

VI – os cartórios de protesto de títulos.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se tempo de espera para atendimento o

tempo transcorrido entre o ingresso do usuário nas dependências do cartório e sua

chamada para atendimento individual em estação de trabalho, mesa de atendimento,

balcão, ou guichês de caixa ou de entrega de documentos, computando-se nesse

prazo o tempo de obtenção de senhas ou posicionamento em filas, se porventura

existirem.

Art. 3º – As serventias notariais manterão à disposição de seus usuários senhas de

atendimento com registro do horário de seu ingresso nas dependências do cartório,

podendo  ser  manuais,  com  a  rubrica  de  funcionário  da  serventia,  mecânicas  ou

eletrônicas, com a identificação do cartório,  sendo que, em caso de solicitação do

usuário, será registrado o horário de sua efetiva chamada para atendimento.

Art.  4º – Para comprovação do tempo de espera, o usuário poderá se valer  do

bilhete de senha obtido, com os competentes registros de ingresso e de atendimento.

Art. 5º – Os cartórios afixarão em suas dependências, em local visível e de acesso
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facilitado ao público, cartaz com o número desta lei e com as informações sobre o

tempo  máximo  de  espera  para  atendimento  nela  previsto,  bem  como  o  número

telefônico do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor – Procon-MG.

Art. 6º – As serventias implantarão os procedimentos necessários ao cumprimento

desta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º – As denúncias de descumprimento do disposto nesta lei  serão feitas ao

Procon-MG.

Art. 8º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o cartório infrator a multa

pecuniária  de  500  Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas

Gerais) , duplicada a cada reincidência.

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

partir  de  sua  publicação,  inclusive  nomeando  o  órgão  fiscalizador,  para  que  sua

aplicabilidade tenha eficácia jurídica e social.

Art. 10 – As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  O  usuário  dos  serviços  prestados  pelas  serventias  notariais  e

registrais, cada vez mais, estão sujeitos a enfrentar diversas e intermináveis filas para

atendimento.

Na maioria das cidades de médio e grande porte do Estado, em especial na capital,

esses serviços demandam dos usuários, além de vultosas somas de dinheiro para

pagamentos  de  taxas  e  emolumentos,  bastante  paciência  na  longa  espera  pelo

atendimento.

Por se tratar de um serviço que é delegado pelo poder público, nos exatos termos

do art. 236 de nossa Magna Carta, não é justo que os cidadãos mineiros sofram o

incômodo da perda desnecessária de horas e horas em filas para serem atendidos,

em serviços que geralmente apresentam uma grande simplicidade de procedimento.

Assim, além de despender valores abusivos com os serviços cartorários, à vezes de

qualidade duvidosa quanto a sua prestação, o usuário ainda é vilipendiado com a

excessiva demora no atendimento.
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É necessário estabelecer punições aos infratores do sagrado direito dos cidadãos

de obter uma prestação de serviços eficiente, conforme preconizado pela Lei Federal

nº  8.935,  de  1994.  Nesse  sentido,  a  nossa  proposta  vem  ao  encontro  das

necessidades  dos  usuários  dos  serviços  notariais  e  de  registro,  que  são

frequentemente  objeto  de  falta  de  consideração  e  respeito  por  parte  de  diversos

cartórios.

Contamos, portanto, com o necessário apoio dos ilustres 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 2.383/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.833/2012)

Dispõe sobre a realização de vacinação gratuita contra o papilomavírus – HPV – em

caratér permanente no sistema de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica estabelecido que o sistema de saúde do Estado deverá disponibilizar

de forma gratuita a vacina contra o papilomavírus – HPV – para todas as meninas a

partir dos nove anos de idade e para mulheres que não iniciaram atividade sexual.

Art. 2º – O direito a receber a vacina na forma estabelecida nesta lei se prende

unicamente  à  comprovação de que a  pessoa a  ser  beneficiada tem residência  e

domicíliono Estado.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O câncer de útero é cada vez mais presente na vida da mulher, e o

HPV é transmitido a ela na relação sexual sem preservativo. Além disso, é fato que as

adolescentes iniciam a vida sexual cada vez mais cedo, o que aumenta a exposição

às doenças sexualmente transmissíveis.

Após o surgimento da vacina contra o HPV, muitas mulheres buscaram informações

para ter acesso à imunização. Porém, a vacina tem elevado custo financeiro, o que

impede que a maioria tenha acesso a ela.
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Disponibilizar a vacina gratuitamente evitará a propagação da doença, que ceifa

milhares de vidas e gera gastos públicos elevadíssimos com seu combate, uma vez

que dificilmente se obtém um diagnóstico precoce.

Cumpre  salientar  que  a  vacinação  não  visa  abolir  o  uso  de  preservativos,

necessários  para  evitar  a  contaminação  por  outras  doenças  sexualmente

transmissíveis,  entre  elas  a  aids,  mas  sim  combater  uma doença  que  pode  ser

evitada.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação deste

projeto.

– 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 2.384/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.142/2011)

Dispõe sobre a sinalização de trânsito no horário que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a permanência do modo amarelo piscante nos semáforos

luminosos no horário de zero hora às cinco horas, em todas as vias do Estado.

Art. 2º – Ficam excluídas desta lei, conforme determinação dos órgãos e entidades

de  trânsito  competentes,  as  vias  que  forem  consideradas  de  grande  circulação,

fazendo-se necessário o controle de velocidade inclusive no período noturno.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta  proposição visa  garantir  maior  segurança a  quem circula  nos

veículos no período noturno.

É  de  conhecimento  público  que,  no  período  da  noite  e  durante  a  madrugada,

ocorrem  com  muita  frequência  assaltos  a  veículos  que  param  em  semáforos,

obedecendo à sinalização vermelha,  fato este que vem causando muitos danos e

colocando em risco a vida dos motoristas.

Assim  sendo,  é  de  grande  necessidade  uma  evolução  legal  no  conceito  de

infrações  de  trânsito  no  que  concerne  à  sinalização  vermelha  nos  semáforos  no
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período entre zero hora e 5 horas, poupando assim os cidadãos mineiros de danos e

riscos à sua vida.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 2.385/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.133/2012)

Dispõe sobre a instalação de placas educativas de uso de cinto de segurança nas

saídas dos estabelecimentos comerciais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  estabelecimentos  comerciais  que possuem  estacionamento  devem

instalar na saída placa educativa de uso de cinto de segurança.

Art.  2º  –  Na  placa  educativa  referida  no  caput do  art.  1º  deverão  constar  os

seguintes dizeres: “Use cinto de segurança.”.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator:

I – advertência;

II – multa de 200 a 500 Ufemgs (duzentas a quinhentas Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais).

Parágrafo único – Em caso de reincidência, será aplicado o dobro da multa imposta.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é educar e incentivar o uso do cinto de

segurança  pelos  motoristas  através  de  uma  mensagem  educativa  na  saída  de

estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

Além das multas impostas aos condutores que deixam de utilizar este importante

mecanismo  de  proteção,  faz-se  necessário  educar  a  população  para  que  a  sua

utilização seja rotineira e, possivelmente, um hábito a ser adotado por todos aqueles

que utilizam o veículo, tanto passageiros como condutores.

Dessa forma, quando o motorista for sair do estacionamento, ele se deparará com
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uma mensagem curta, de fácil leitura e ao mesmo tempo impactante, fazendo com

que se conscientize e utilize o cinto de segurança e também incentive os passageiros

a  utilizarem  essa  proteção,  o  que  contribuirá  para  a  segurança  desse  meio  de

transporte, em conformidade com as leis em vigor.

Nesses termos, conto com 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 2.386/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.594/2011)

Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao

bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As escolas públicas e privadas de educação básica no Estado deverão

incluir em seu projeto pedagógico medidas de conscientização, prevenção e combate

ao bullying escolar.

Parágrafo único – A educação básica é composta pela educação infantil,  ensino

fundamental e ensino médio.

Art. 2º – Entende-se por bullying a prática de atos de violência física ou psicológica,

de  modo intencional  e  repetitivo,  exercida  por  indivíduo ou grupos  de  indivíduos,

contra  uma  ou  mais  pessoas,  com  o  objetivo  de  intimidar,  agredir,  causar  dor,

angústia ou humilhação à vítima.

Parágrafo único – São exemplos de  bullying acarretar a exclusão social, subtrair

coisa alheia para humilhar,  perseguir,  discriminar, amedrontar, destroçar pertences,

instigar atos violentos, inclusive utilizando-se de meios tecnológicos.

Art. 3º – Constituem objetivos a serem atingidos:

I – prevenir e combater a prática do bullying nas escolas;

II – capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de

discussão, prevenção, orientação e solução do problema;

III – incluir regras contra o bullying no regimento interno da escola;

IV – orientar as vítimas de bullying visando à recuperação de sua autoestima para

que não sofram prejuízos em seu desenvolvimento escolar;
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V – orientar os agressores, por meio da pesquisa dos fatores desencadeantes de

seu comportamento, sobre as consequências de seus atos, visando torná-los aptos

ao convívio em uma sociedade pautada pelo respeito, igualdade, liberdade, justiça e

solidariedade;

VI – envolver a família no processo de percepção, acompanhamento e crescimento

da solução conjunta.

Art. 4º – Decreto regulamentador estabelecerá as ações a serem desenvolvidas,

como palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, alunos e

professores, entre outas iniciativas.

Art. 5º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  O  bullying,  palavra  de  origem  inglesa,  significa  tiranizar,  ameaçar,

oprimir, amedrontar e intimidar. Essa prática já é comum entre os adolescentes, e

tornou-se um problema que começa a ser discutido com mais intensidade diante do

aumento da violência escolar. A preocupação com o bullyingé um fenômeno mundial.

Pesquisa feita em Portugal, com 7 mil alunos, constatou que 1 em cada 5 alunos já foi

vítima desse tipo de agressão.  O estudo mostrou que os locais  mais  comuns de

violência  são os  pátios  de  recreio,  em 78% dos  casos,  seguidos  dos  corredores

(31,5%).

Na Espanha,  o nível de incidência de  bullying  chega a 20% entre os alunos. O

percentual assusta as autoridades espanholas, que já desenvolvem ações para coibir

a  prática.  A  Grã-Bretanha  também  está  apreensiva  com  a  maior  incidência  de

ocorrências. Foi apurado, em pesquisa, que 37% dos alunos do primeiro grau das

escolas britânicas admitiram que sofrem bullying pelo menos uma vez por semana.

O  tema  desperta  o  interesse  de  pesquisadores  dos  Estados  Unidos,  onde  o

fenômeno de violência foge ao controle. Estima-se que até 35% das crianças em

idade  escolar  estão  envolvidas  em  alguma forma de agressão e  de  violência  na

escola.  No Colorado,  dois  adolescentes  do  ensino médio  mataram 13  pessoas  e
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deixaram dezenas de feridos, em um repentino ataque com arma de fogo. Após o ato,

cometeram suicídio. Os agressores sofriam constantes humilhações dos colegas de

escola.

No Brasil, não há pesquisas recentes sobre o bullying, muito embora seja evidente

o  aumento  do  número  de  agressões  e  atos  de  discriminação  e  humilhação  em

ambiente  escolar.  Estudo  feito  pela  Associação  Brasileira  Multiprofissional  de

Proteção à Infância e Adolescência – Abrapia – em 2002, no Rio de Janeiro, com

5.875 estudantes de 5ª a 8ª séries de onze escolas fluminenses, revelou que 40,5%

dos entrevistados confessaram o envolvimento direto em atos de bullying.

O bullying é uma forma de agressão que afeta a alma das pessoas. Pode provocar,

nas  vítimas,  um  sentimento  de  isolamento.  Outros  efeitos  são  a  redução  do

rendimento escolar e atos de violência contra si e terceiros. Em 2004, um aluno de 18

anos de uma escola de Taiúva (SP) feriu oito pessoas com disparos de um revólver

calibre 38, suicidando-se em seguida. O jovem era obeso e, por isso, vítima constante

de apelidos humilhantes, alvo de gargalhadas e sussurros pelos corredores.

O modo como os adolescentes agem em sala de aula, colocando apelidos nos seus

colegas, pode contribuir para que pessoas agredidas não atinjam plenamente o seu

desenvolvimento educacional. São atitudes comportamentais que provocam fissuras

que podem durar a vida toda. Criar um estigma ou dar um rótulo às pessoas é pré-

conceituá-las, ou seja, praticar o  bullying. Além de ser uma agressão moral, é uma

atitude  de  humilhação  que  pode  deixar  sequelas  emocionais  na  vítima.  Outros

exemplos de bullying são os comentários pejorativos sobre peso, altura, cor da pele,

tipo de cabelo, gosto musical, entre outros.

A instituição  do  programa  de  combate  ao  bullying nas  escolas  vai  permitir  o

desenvolvimento de ações de solidariedade e de resgate de valores de cidadania,

tolerância, respeito mútuo entre alunos e docentes, além de estimular e valorizar as

individualidades  do  aluno.  A iniciativa  pretende  ainda  potencializar  as  eventuais

diferenças,  canalizando-as  para  aspectos  positivos  que  resultem  na  melhoria  da

autoestima do estudante.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 564/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.387/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.643/2011)

Dispõe sobre a utilização compulsória de papéis reciclados pelos órgãos públicos

do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Ficam os  órgãos  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  das

administrações direta e indireta, obrigados a utilizar papel reciclado de forma gradual

e permanente na atividade do serviço público, obedecendo aos seguintes percentuais

anuais, contados a partir da publicação desta lei:

I – 20% (vinte por cento) no primeiro ano;

II – 40% (quarenta por cento) no segundo ano;

III – 60% (sessenta por cento) no terceiro ano;

IV – 80% (oitenta por cento) no quarto ano;

V – 100% (cem por cento) a partir do quinto ano.

Parágrafo único – Não se aplica a obrigatoriedade disposta no  caput deste artigo

para os  serviços que,  de acordo com sua natureza ou exigência legal,  impõem a

utilização de papéis especiais ou selos oficiais.

Art. 2° – Os percentuais definidos no artigo anterior dependerão, para sua aplicação

integral,  da  oferta,  pelo  mercado,  de  papéis  recicláveis  de  boa  qualidade,  nas

medidas e nas gramaturas das que atualmente estão em uso no serviço público.

Art. 3º – Nas localidades em que houver coleta seletiva de lixo, deverão os órgãos

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dar preferência a este tipo de coleta.

Art.  4°  – Aos órgãos dos Poderes Executivo,  Legislativo e Judiciário  do  Estado

faculta-se  a  instituição  de  programas  especiais  de  divulgação  e  orientação  dos

servidores quanto ao uso e à aplicação dos papéis reciclados, sobre a importância da

reciclagem de papéis e outros materiais, bem como a importância da economia da

impressão de papéis e o bem que isso trará ao meio ambiente.

Art. 5° – No âmbito das escolas estaduais, a introdução e a utilização de papéis

reciclados realizar-se-á levando em conta aspectos pedagógicos, educacionais e em

concordância com outros projetos já em desenvolvimento, sempre atentando para a

importância da preservação do meio ambiente, da reciclagem do lixo aproveitável e

da coleta seletiva.
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Art. 6º – O Poder Executivo poderá criar o Prêmio Reciclagem de Papel.

Parágrafo único – O prêmio a que se refere o  caput deste artigo será atribuído,

anualmente, ao órgão público responsável pela utilização do maior volume de papel

reciclado que ultrapasse as margens estabelecidas no art. 1° desta lei.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Conforme foi amplamente debatido pela imprensa, o ano de 2008 teve

como foco a discussão da preservação do meio ambiente e da redução do consumo

de  água  e  da  emissão  de  dióxido  de  carbono  e  a  busca  de  combustíveis

ecologicamente corretos. Essas são as grandes questões a serem debatidas.

Embora traga medidas modestas, este projeto demonstra a preocupação do setor

público com a preservação do meio ambiente, e nesta esteira não podemos deixar de

debater outra questão ambiental que é a reutilização ou reaproveitamento do papel

através da reciclagem nos órgãos das administrações direta e indireta no âmbito do

Estado de Minas Gerais.

O processo da reciclagem do papel é tão importante quanto o da sua fabricação. A

matéria-prima para a fabricação do papel já está escassa, mesmo com políticas de

reflorestamento e com maior conscientização da sociedade, das indústrias e do poder

público.

O uso dos computadores fez com que muitos cientistas sociais acreditassem que o

consumo de papel diminuiria, principalmente na indústria e nos escritórios, o que não

ocorreu,  consumindo  a  burocracia  estatal  ainda  uma  quantidade  muito  grande.

Haverá  sempre  a  necessidade  da  existência  de  um  documento  arquivado,  como

comprovação do que quer que seja.

Além de ambientalmente correto, o papel reciclado pode ser aplicado em todos os

segmentos de utilização dos papéis. Ademais, essa contribuição não seria somente

para  preservação das árvores,  mas também de água e  energia  e,  ainda,  para  a

criação de postos de trabalho.

Nesse sentido, é sabido que: na fabricação de uma tonelada de papel reciclado são

necessários apenas 2.000 litros de água, ao passo que, no processo tradicional, este
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volume pode chegar a 100.000 litros por tonelada; economiza-se metade da energia,

podendo-se  chegar  a  80% de  economia  quando  se  comparam  papéis  reciclados

simples com papéis virgens feitos com pasta de refinador; ao reciclar  papéis,  são

criados cinco vezes mais empregos do que na produção do papel de celulose virgem

e dez vezes mais empregos do que na coleta e na destinação final de lixo.

O certo é que não podemos deixar de discutir esta proposição, pois a substituição

do papel virgem pelo papel reciclado é uma necessidade.

Por  tais  motivos,  e  por  entender  que  esta  proposição  encontra  amparo

constitucional, solicito sua apreciação e aprovação, para que esta Casa Legislativa dê

mais um exemplo de preservação do meio ambiente e de criação de políticas públicas

ecologicamente corretas.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 972/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.388/2015

(Ex– Projeto de Lei nº 3.326/2012)

Dispõe  sobre  a  publicação  de  mensagem  antidroga  em  materiais  escolares

fornecidos pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado desenvolverá programa de orientação visando a instituir meios

que  permitam  a  inclusão  de  mensagens  antidrogas  nos  materiais  escolares  que

fornece.

Art. 2º – Fica autorizado o governo do Estado de Minas Gerais, diretamente ou por

intermédio de Fundo Nacional Antidrogas – Funad – e do Fundo Estadual dos Direitos

da Criança e Adolescente, a conceder recursos aos municípios para a criação e o

aprimoramento dessas mensagens e para abranger o maior número de escolas, a fim

de viabilizar o projeto.

Art. 3º – O Estado deve incentivar Prefeituras Municipais, municípios e órgãos que

disponibilizam material escolar, como livros, cadernos, periódicos e similares a inserir

mensagens antidrogas nesses materiais.

Art.  4º  –  A  concessão  de  recursos  de  que  trata  o  caput dependerá  de
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regulamentação do governo do Estado, observada sua conveniência e oportunidade e

levando-se em conta que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,

estes têm prioridade.

Art. 5º – O Estado deve criar parcerias com as Secretarias de Estado de Educação

e de Saúde e as Subsecretarias de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado

de Defesa Social  e  afins  para  garantir  a  eficácia  da medida e a maior  amplitude

possível.

Art. 6º – Fica instituída a obrigatoriedade da inclusão de mensagens antidrogas em

materiais escolares fornecidos pelo setor público.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Tendo  em  vista  o  crescente  aumento  do  número  de  usuários  de

drogas,  o que é preocupação constante de nossa sociedade,  especificamente em

relação  ao  crescente  uso  do  crack,  substância  que  causa  dependência  rápida  e

enorme dano para a saúde, esta lei tem por objetivo combater o uso de drogas e,

como consequência, promover o bem-estar da sociedade.

Levando-se  em  conta  o  benefício  que  a  aprovação  desta  lei  trará  para  a

comunidade, este projeto é muito oportuno e deve ser aplicado imediatamente, já que

visa a desestimular e prevenir o uso de drogas.

De acordo com a Constituição Federal, no art. 227,  caput, que visa a proteger a

criança e o adolescente e resguardar seus direitos: “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, 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”.

Assim, é dever do Estado zelar pelo bem-estar e garantir os direitos fundamentais

de crianças e adolescentes. Assim sendo, é de suma importância a aprovação desta

lei, uma vez que criará meios de prevenção.

Cabe ao Estado criar campanhas, meios eficazes que alcancem o maior número de
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cidadãos, usuários ou possíveis usuários, principalmente considerando que crianças

e adolescentes, que estão em idade escolar e em fase de desenvolvimento, terão

amplo acesso a esses materiais disponibilizados pelo Estado.

O Estado, ao reconhecer a importância deste projeto, agirá para coibir e prevenir o

uso  de  drogas,  exercendo  o  seu  dever  de  preservar  a  saúde  e  o  bem-estar  de

crianças e adolescentes, pois são inúmeros os casos de jovens que começam a usar

drogas em idade precoce.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 571/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.389/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.713/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar ao consumidor final o valor cobrado a

título de imposto na comercialização de produto ou serviço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Todo produto ou serviço oferecido ao público especificará no seu preço o

valor referente ao imposto a ser pago pelo consumidor final pela sua aquisição.

§  1º  –  A divulgação do preço final  de  qualquer  bem e  serviço  e  do respectivo

imposto  cobrado  pela  sua  aquisição  deve  ser  feita  de  forma  destacada  e

individualizada, possibilitando sua rápida identificação por parte do consumidor.

§ 2° – O disposto neste artigo aplica-se a qualquer tipo de exposição pública.

§  3º  –  Esta  lei  aplica-se  exclusivamente  às  empresas  que  se  enquadram  no

conceito de fornecedor nos termos Código de Defesa do Consumidor.

§ 4° – Os tributos a que se refere esta lei são os seguintes: Imposto sobre Produtos

Industrializados  –  IPI  –,  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  Serviços  de  Transporte  Interestadual,  Intermunicipal  e  de

Comunicações  –  ICMS  –,  Imposto  sobre  Serviços  –  ISS  –  e  Imposto  sobre  a

Importação.

Art.  2º  – A inobservância  ao  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  infrator  às  seguintes

sanções:
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I – advertência por escrito pela autoridade competente;

II – multa por descumprimento no total de cinco vezes o valor do produto, cobrada

em dobro na primeira reincidência;

III – multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), a

cada reincidência a partir da segunda;

IV – suspensão do alvará de funcionamento e recolhimento do produto a partir da

terceira reincidência até a devida regularização.

Parágrafo  único  –  Os  recursos  oriundos  da  arrecadação  das  multas  serão

recolhidos em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art.  3º  – As empresas a que se refere  esta lei  terão  noventa  dias  a  contar  da

regulamentação para se adaptarem às suas disposições.

Art. 4º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 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 julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O art. 5º, no inciso XXXII, da Constituição Federal assegura os direitos

do consumidor, cabendo ao Estado promover medidas eficazes para protegê-lo de

condutas arbitrárias e excessivas por parte dos fornecedores.

O artigo 150 da Constituição Federal estabelece as limitações ao poder de tributar.

Tal  limitação  evita  que  o  Estado  se  sobreponha  aos  direitos  fundamentais

assegurados ao cidadão.

O § 5º do artigo 150 da Constituição Federal dispõe que “a lei determinará medidas

para  que  os  consumidores  sejam  esclarecidos  acerca  dos  impostos  que  incidam

sobre mercadorias e serviços”.

Portanto, mesmo que se queira invocar dificuldades iniciais no cumprimento desta

lei, particularmente por parte de micro e pequenos fornecedores, cabe dizer que este

projeto visa a instituir  melhorias para todas as classes da sociedade,  estando em

concordância com os ditames da Constituição Federal.

A norma,  quando  em  vigor,  reduzirá  dúvidas  quanto  ao  preço  de  produtos  e

serviços, uma vez que o consumidor  visualizará o montante que está a pagar de
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tributos,  os  quais  serão destinados  para  seu próprio  usufruto  em  obras  públicas,

saúde, educação e outros benefícios.

Adicionalmente, informa-se que essa medida já se encontra em vigor nos países

europeus desde 1984.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação

deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.930/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.390/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.323/2013)

Regulamenta a captação de água da chuva e instalação de sistema de energia

solar  em prédios públicos a serem edificados ou reformados no Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica determinada a obrigatoriedade de captação de água da chuva e de

instalação de sistema de energia solar em prédios públicos a serem edificados ou

reformados no Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Com  foco  no  ciclo  natural  da  água  e  na  preocupação  com  a

preservação do ambiente, o aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis

torna-se uma ferramenta importante na prevenção do racionamento de água e na

manutenção dos nossos mananciais saudáveis. A água não deve ser tratada como

algo descartável ou que é facilmente reciclável.

O aquecedor solar de água é um sistema composto por coletores instalados sobre o

telhado.  Essa  água  aquecida  poderá  ser  utilizada  sem  que  a  fonte  de  energia

convencional seja acionada. Além de ser limpa e renovável, conta com outro fator

importante quanto à saúde do cidadão, pois não há emissão de gases poluentes e

nem resíduos ao meio ambiente. Já pensando pelo lado financeiro, os equipamentos
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têm baixo  custo de manutenção,  além de reduzirem o valor  da  conta  de  energia

elétrica.

Conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação

deste projeto de lei.

– 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 2.391/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.609/2011)

Institui  a Política Estadual de Prevenção e Combate a Doenças Associadas aos

Distúrbios Alimentares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei institui a Política Estadual de Prevenção e Combate às Doenças

Associadas aos Distúrbios Alimentares, com a finalidade de prevenir e combater as

patologias decorrentes do excesso ou da insuficiência alimentar.

Parágrafo único – São objeto desta lei as patologias mais frequentes associadas

aos  distúrbios  alimentares,  como  a  obesidade  mórbida,  a  bulimia  e  a  anorexia

nervosa.

Art. 2º – A Política Estadual de Prevenção e Combate às Doenças Associadas aos

Distúrbios Alimentares tem como diretrizes:

I – o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e

privados voltados à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças associadas aos

distúrbios alimentares;

II – a proposição de medidas que possibilitem romper com o padrão cultural de

beleza dominante nos meios de comunicação,  nas empresas de  marketing e  nas

agências de modelos;

III – o estabelecimento de parcerias com empresas e entidades para divulgação das

medidas preventivas.

Art. 3º – A política estadual orienta-se pelos seguintes objetivos:

I – dotar a rede de saúde e demais serviços públicos para acompanhar a população

de risco;
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II  –  contribuir  para  a  configuração  de  uma  nova  cultura  estética,  baseada  na

multiplicidade de biotipos e diferenças étnicas;

III  –  estimular  a  população a  realizar  exames  especializados  para  detecção de

distúrbios alimentares;

IV – promover campanhas educativas que visem ao esclarecimento da população

sobre os riscos dos distúrbios alimentares;

V – qualificar e capacitar profissionais na área da saúde para orientar a população

suscetível aos distúrbios alimentares;

VI  – estimular  os meios de comunicação e as  empresas de  marketing a adotar

diferentes padrões estéticos, valorizando as diferentes etnias e as miscigenações que

compõem a nossa rica diversidade cultural e racial.

Art. 4° – Os demais órgãos públicos poderão adotar de princípios, objetivos, ações

e serviços decorrentes desta política pública.

Parágrafo único – As ações de orientação e conscientização poderão ser realizadas

por  meio  de  palestras,  oficinas,  caminhadas,  atividades  esportivas,  entrevistas  na

comunidade e parcerias com organizações não governamentais.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Cada vez mais a adoção de uma alimentação correta e balanceada

tornou-se fundamental  para  a promoção e  a manutenção da saúde.  Há muito  os

especialistas alertam que este é um dos componentes primordiais para a preservação

da qualidade de vida. Neste sentido, o conceito de “segurança alimentar” passou a

ser priorizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS – e pela FAO, órgão da

ONU voltado para essa questão.

Assim,  a  insuficiência  alimentar,  decorrente  da  pobreza,  vem  sendo

progressivamente reduzida pelos diversos programas implantados pelo poder público.

Foi possível minimizar drasticamente a desnutrição infantil e, consequentemente, a

mortalidade  infantil  em  todo  o  território  nacional,  nos  últimos  anos.  Entretanto,

preocupa as autoridades públicas o aumento da incidência de distúrbios alimentares

decorrentes, em especial de fatores culturais e estéticos. É assustadora a alta na
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incidência  de  jovens  que  padecem  de  anorexia  e  bulimia.  Os  padrões  estéticos

adotados pelas empresas de  marketing, novelas televisivas e agências de modelos

valorizam as jovens extremamente magras, o que provoca prejuízos na autoestima de

milhares de jovens que não se enquadram nos parâmetros impostos por esta cultura.

A busca  pelo  emagrecimento  a  qualquer  custo,  agravada  por  um  conjunto  de

fatores  psicológicos,  fisiológicos  e  sociais,  pode  desencadear  as  complexas

síndromes que caracterizam os transtornos da conduta alimentar. Tanto a anorexia

quanto  a  bulimia  causam forte  desequilíbrio  entre  as  necessidades do corpo e  a

ingestão de nutrientes  essenciais.  O ideal  de  magreza imposto pela  mídia e pela

sociedade  gera  tanta  preocupação  em  se  perder  peso,  que  as  pessoas  acabam

comendo de maneira errada.

Dados divulgados durante o Congresso Brasileiro de Nutrologia revelaram que a

anorexia  tem  o  maior  índice  de  mortalidade  entre  os  transtornos  psicológicos,

geralmente levando à morte por ataque cardíaco, devido à falta de potássio ou sódio.

Acreditamos, assim, que romper com essa perversa lógica e estabelecer outros

padrões  culturais  alimentares  faz-se  necessário  para  uma vida  mais  saudável  no

Estado. Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres parlamentares à 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 2.392/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.172/2014)

Proíbe o ingresso ou a permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer

tipo  de  cobertura  que  oculte  a  face  em  estabelecimentos  comerciais,  prédios  e

condomínios residenciais, repartições públicas, agências bancárias e lotéricas, postos

de combustíveis e estacionamentos no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibido o ingresso ou a permanência de pessoas utilizando capacete

ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face em estabelecimentos comerciais,

prédios  e  condomínios  residenciais,  repartições  públicas,  agências  bancárias  e

lotéricas, postos de combustíveis e estacionamentos no Estado de Minas Gerais.
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§ 1º – Nos postos  de combustíveis,  os  motociclistas  deverão retirar  o capacete

antes da faixa de segurança para abastecimento.

§  2º  –  Os  bonés,  capuzes  e  gorros  não se  enquadram  na proibição,  salvo  se

estiverem sendo utilizados de forma a ocultar a face.

Art.  2º – Os responsáveis  pelos estabelecimentos de que trata esta lei  deverão

afixar, no prazo de sessenta dias a contar da data da publicação desta lei, cartaz na

entrada do estabelecimento, contendo a seguinte inscrição: “É proibida a entrada de

pessoa utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face”.

Parágrafo único – O cartaz deverá conter o número desta lei, bem como a data de

sua publicação, logo abaixo da inscrição à qual se refere o caput deste artigo.

Art. 3º – O não atendimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa no

valor  de 4.000 Ufemgs (quatro mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

aplicada em dobro no caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  de  lei  possui  o  intuito  de  proibir  o  ingresso  ou  a

permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte

a  face  em  estabelecimentos  comerciais,  prédios  e  condomínios  residenciais,

repartições  públicas,  agências  bancárias  e  lotéricas,  postos  de  combustíveis  e

estacionamentos.

Diariamente,  tomamos  conhecimento  de  crimes  praticados  por  pessoas  que  se

utilizam  do  fato  de  estarem  com  capacetes  ou  vestimentas  que  impedem  a

identificação como arma para a impunidade.

Consideramos de suma importância a aprovação deste projeto, visando a auxiliar

as forças policias na identificação de infratores para que as sanções cabíveis possam

ser aplicadas com eficiência e celeridade. Para tanto, contamos com o apoio dos

nobres pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.856/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.393/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.163/2012)

Dispõe sobre programa de orientação com vistas a instituir meios para permitir o

uso de aparelho sonoro ou musical no interior de veículos de transporte coletivo no

Estado, mediante o uso de dispositivo auditivo pessoal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado desenvolverá programa de orientação com vistas a instituir meios

que  permitam  o  uso  de  aparelho  sonoro  ou  musical  no  interior  de  veículos  de

transporte coletivo no Estado, mediante o uso de dispositivo auditivo pessoal.

Art. 2º – É permitido o uso de aparelho sonoro ou musical no interior de veículos de

transporte coletivo no Estado, mediante o uso de dispositivo auditivo pessoal.

Parágrafo  único  –  Consideram-se  aparelhos  sonoros  ou  musicais,  para  os  fins

desta lei, os tocadores pessoais de música, em formato digital, telefone celular, iPod,

tablet, notebook, netbook, rádio, MP3, MP4 ou similar.

Art.  3º  –  A expressão  “veículos  de  transporte  coletivo”,  para  os  fins  desta  lei,

engloba ônibus, “vans”, lotações, barcos e trens.

Art. 4º – A partir da implantação desta lei, fica obrigatória a fixação de aviso nos

locais por ela abrangidos, com indicação de seu número e data, em letra legível e de

fácil  visualização,  contendo os seguintes  dizeres:  “É proibido o  uso de aparelhos

sonoros ou musicais sem a utilização de fone de ouvido, sob pena de multa.”.

Art. 5º – O descumprimento do art. 1º ensejará a obrigatoriedade de o infrator se

retirar do veículo, sendo solicitada a intervenção policial no caso de ele se recusar a

fazê-lo.

Art.  6º  – O descumprimento  do disposto nesta lei  acarretará  multa  no  valor  de

R$300,00 (trezentos reais).

Art. 7º – Ao Estado cabe implantar meios e técnicas que possibilitem ao município

garantir a fiscalização e a implantação de políticas que viabilizem a aplicação desta

lei.

Art. 8º – Ao Estado cabe facilitar, por meio da Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas, campanhas de conscientização sobre a importância de se usar o

fone  de  ouvido,  garantindo a  cada indivíduo a  liberdade  de escolher  o  que  quer

escutar e possibilitando o lazer durante os percursos em transportes coletivos.
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Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo principal desenvolver programa de

orientação com vistas a instituir  meios para permitir  o uso de aparelho sonoro ou

musical, com proteção auricular (fone de ouvido), no interior de veículos de transporte

coletivo, no Estado.

Esse  programa deve  ser  realizado  por  meio  de  parcerias  com  concessionárias

públicas e empresas terceirizadas comprometidas que se empenhem em campanhas

educativas que demonstrem que o uso de som alto  dentro  de  transporte coletivo

incomoda outros usuários.

A poluição  sonora  é  danosa,  independentemente  dos  níveis  sonoros,  podendo

causar  estresse  ou  perturbação  e  prejudicar  a  concentração  e  a  aprendizagem,

chegando a afetar o sistema nervoso e cardiovascular. A exposição à poluição sonora

constante pode trazer sérios danos à saúde e acarretar até um quadro de estresse

físico e mental.

Logo, é melhor prevenir, através de projetos que visem à educação da população,

para que todos tomem ciência dos danos gerados pela exposição ao som alto.

A aprovação  deste  projeto  é  de  extrema relevância,  pois  ele  visa  a  garantir  a

tranquilidade nos transportes urbanos e a efetivação do direito à saúde e ao meio

ambiente equilibrado, atendendo assim ao interesse coletivo. Ele ensejará benefícios

a toda a população, criando normas que visam proteger a individualidade do cidadão

e o direito que cada indivíduo tem de escolher o que quer escutar, garantindo assim a

liberdade dos passageiros.

Este  projeto  contribui  para  que se  executem  de  forma coesa e  participativa  as

diretrizes dos planejamentos das políticas públicas. Ele institui política de reeducação

da população, por meio de projeto pedagógico e educativo que tem como objetivo

preservar direitos fundamentais de todos os envolvidos, além de combater a poluição

sonora nas cidades.

– 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 2.394/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 989/2011)

Dispõe sobre o Politica de Prevenção à Violência contra Educadores e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política de Prevenção à Violência contra Educadores.

Art. 2º – A Política de Prevenção à Violência contra Educadores tem como objetivos

centrais:

I  –  estimular  a  reflexão  acerca  da  violência  física  ou  moral  cometida  contra

educadores, no exercício de suas atividades acadêmicas e educacionais nas escolas

e nas comunidades;

II – implementar medidas preventivas, cautelares e punitivas para situações em que

educadores,  em decorrência  do  exercício  de  suas  funções,  estejam  sob risco  de

violência que possa comprometer sua integridade física ou moral.

Parágrafo único – Para efeitos deste instrumento legal, consideram-se educadores

os profissionais que atuam como professores, dirigentes educacionais, orientadores

educacionais,  agentes  administrativos  e  demais  profissionais  que  desempenham

suas atividades no ambiente escolar.

Art.  3º  – As atividades  voltadas à  reflexão e  ao  combate  à  violência  contra  os

educadores serão organizadas conjuntamente pela Secretaria de Estado de Defesa

Social,  por  entidades  representativas  dos  profissionais  da  educação,  conselhos

deliberativos da comunidade escolar, entidades representativas de estudantes, sob

orientação  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  e  deverão  ser  direcionadas  a

educadores, alunos, famílias e comunidade em geral.

Art. 4º – As medidas preventivas, cautelares e punitivas serão aplicadas pelo poder

público em suas diferentes esferas de atuação e consistirão:

I – na implantação de campanhas educativas que tenham por objetivo a prevenção

e o combate à violência física ou moral e ao constrangimento contra educadores;

II – no afastamento temporário ou definitivo de sua unidade de ensino de aluno ou

funcionário infrator, dependendo da gravidade do delito cometido;

III  –  na  transferência  do  aluno  infrator  para  outra  escola,  caso  as  autoridades
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educacionais  concluam  pela  impossibilidade  de  sua  permanência  na  unidade  de

ensino;

IV – na licença temporária do educador que esteja em situação de risco de suas

atividades profissionais, enquanto perdurar a potencial ameaça, sem perda dos seus

vencimentos.

Parágrafo único – O poder público tomará as medidas adicionais necessárias à

implantação e à divulgação desta lei.

Art. 5º – Fica o educador pertencente ao quadro das estruturas pública e privada de

ensinos infantil,  básico,  médio  e superior  equiparado à agente  público  no  que se

refere  às  punições previstas  para  os  que os  agridem durante  o exercício  de  sua

atividade profissional ou em razão desta.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação: O tema da violência nas escolas vem ganhando maior relevância em

um contexto em que, como ocorre na sociedade brasileira,  a violência fora ou no

entorno da escola cresce de forma significativa. A situação chegou a tal ponto, que é

hora  de  propor  um  pacto  em  favor  da  educação,  pedra  fundamental  do

desenvolvimento cultural, social e econômico do País, começando pela defesa dos

educadores.

Com efeito,  pesquisas sobre a violência nas escolas realizadas nos últimos dez

anos têm sido perpassadas por dois debates recorrentes. Por um lado, um debate

explícito acerca da definição da violência. O que pode e deve ser considerado um ato

de violência? Por outro lado, um debate acerca das principais causas da violência e,

consequentemente, dos esquemas explicativos a serem priorizados. É a violência um

fenômeno  macrossocial,  cujas  raízes  se  encontram  no  sistema,  portanto  fora  da

escola, ou fenômeno microssocial, ligado às interações, às situações e às práticas

adotadas na própria escola?

Ao  contrário,  a  convivência  na  escola  pode  ser  marcada  por  agressividade  e

violência, muitas vezes naturalizadas e banalizadas, comprometendo a qualidade do

processo de ensino–aprendizagem e das relações entre as escolas, as famílias dos
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alunos e a comunidade como um todo.

A violência  nas  escolas  se  delineia  como  uma  problemática  que  galvaniza  a

atenção da sociedade, considerando-se a cobertura da mídia e a crescente produção

acadêmica sobre o tema. Cada vez mais repercute a ideia de que as escolas estão se

tornando território de agressões e conflitos. Notícias sobre homicídios e uso de armas

em estabelecimentos de ensino surgem em diversas partes do Brasil  e de outros

países,  intensificando  a  percepção  de  que  a  escola  deixou  de  ser  um  território

protegido.

Agressões sofridas por educadores vêm se tornando cada vez mais frequentes e

graves  no  cotidiano  das  escolas  brasileiras.  Tais  agressões  não  se  configuram

somente no aspecto físico, sendo registrados números significativos de agressões

verbais, furtos e vandalismo, entre outras manifestações de violência.

Na tentativa de combater as agressões que são cometidas contra os educadores,

este  projeto  de  lei  busca,  através  de  um  enfoque  educativo,  coibir  ações  que

prejudiquem de forma efetiva o processo educacional, desvalorizando o profissional e

desestimulando-o.

Pelo exposto, solicito dos nobres pares o apoio à aprovação desta proposição.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 498/2015, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.395/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.371/2011)

Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura do Norte de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado apoiará o desenvolvimento da fruticultura na região Norte de

Minas.

Art. 2º – O apoio do Estado à fruticultura do Norte de Minas 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;
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III – priorização da geração de emprego e renda no meio rural, observando-se os

princípios do desenvolvimento sustentável;

IV – estímulo à qualificação e à capacitação profissional;

V – utilização do cooperativismo e de outras formas de associativismo nas ações

voltadas  para  a  irrigação,  a  compra  de  insumos,  a  industrialização  e  a

comercialização do produto;

VI – padronização,  classificação e 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 dos

agentes envolvidos no negócio frutícola;

VIII – adoção de 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 a pesquisa, a inspeção sanitária, a 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.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A fruticultura tornou-se um dos mais atrativos investimentos do campo

brasileiro nas duas últimas décadas, devido às condições de clima favoráveis, o que

permite produzir praticamente todos os tipos de frutas, muitas delas durante todo o

ano.

O apoio à fruticultura no Norte de Minas tem como objetivo incentivar a fruticultura e

as  agroindústrias,  agregando  valor  à  produção  agrícola  com  geração  de  renda  e

aumento na oferta de emprego, o que contribuirá para o desenvolvimento econômico,

social e cultural da região. Com o crescimento da produção, a região necessita de um

centro de pesquisa agrícola para a identificação das melhores variedades a serem
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exploradas, assim como adaptação e validação de novas tecnologias de produção

para  condições  específicas.  São cultivadas,  entre  outras,  espécies  como banana,

coco, goiaba, manga, maracujá, pinha, tangerina e uva.

É necessário agregar valor à produção com o beneficiamento e a industrialização

das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de desenvolver a economia regional.

Outra  questão  importante  se  refere  ao  incentivo  aos  pequenos  e  aos  médios

produtores, estimulando-se a criação de associações e cooperativas de produção,

facilitando o acesso ao crédito.

Como se pode verificar, o Estado brasileiro, nos termos do art. 1º da Carta Magna,

tem como um de seus fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana e,

nos termos do art. 3º, objetiva a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,

a  erradicação  da  pobreza,  a  redução  das  desigualdades  regionais  e  sociais  e  a

promoção do bem-estar geral. Da mesma forma, consoante o art. 170, a promoção do

equilíbrio social e regional é princípio orientador da ordem econômica no País.

É notório que a região Norte de Minas, alvo do projeto, é marcada por mazelas

sociais  de  toda  a  ordem  e  por  uma  crônica  dificuldade  em  alcançar  níveis  de

desenvolvimento humano e econômico aceitáveis, e não é sem motivo que a região é

incluída na área da Sudene e é objeto constante de políticas sociais compensatórias.

Assim,  fica  evidente  que  a  fruticultura  é  fundamental  para  alavancar  o

desenvolvimento do Norte de Minas, o que proporcionará uma melhor qualidade de

vida à população, com geração de novos empregos e renda.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste

projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.014/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.396/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.380/2012)

Institui no Estado o Programa de Orientação em Saúde, Prevenção e Atendimento

Social  à  Gravidez Precoce e Juvenil  destinado a crianças,  adolescentes e jovens

gestantes e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído no Estado o Programa de Orientação em Saúde, Prevenção

e  Atendimento  Social  à  Gravidez  Precoce  e  Juvenil  destinado  a  crianças,

adolescentes e jovens.

Art. 2° – O programa de que trata esta lei tem por finalidades:

I – dar orientação sobre higiene e saúde da mulher, gravidez, parto, exames pré-

natais,  puericultura,  doenças  infantis,  direitos  do  nascituro  e  do  recém-nascido,

registro  civil  de nascimento e outros assuntos de interesse das gestantes e seus

familiares;

II – promover o encaminhamento social das gestantes e mães atendidas a órgãos e

entidades conveniadas, para suprimento de necessidades básicas de alimentação,

moradia, educação, instrução profissional, emprego e outros;

III – manter cadastro obrigatório de crianças, adolescentes e jovens em estado de

gestação, que utilizem o atendimento do SUS, em unidades hospitalares estaduais,

municipais e conveniadas, mediante o arquivamento de prontuários individualizados

em  que  constem  seus  dados  pessoais,  econômicos,  escolaridade,  condições  de

moradia e de saúde física e mental, unicamente para alimentação de um banco de

dados  a  ser  utilizado  pelo  poder  público,  que  auxilie  a  realização  de  estudos

estatísticos e o encaminhamento social de gestantes a projetos sociais e outros.

Art. 3° – Os efeitos desta lei serão retroativos, atingindo as crianças, adolescentes e

as jovens que deram à luz até os sete meses anteriores à publicação da lei.

Art.  4°  –  A regulamentação desta  lei  definirá  as  tarefas  específicas  dos  órgãos

públicos envolvidos na execução do programa.

Art.  5° – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Esta proposição visa instituir no Estado o Programa de Orientação em

Saúde,  Prevenção  e  Atendimento  Social  à  Gravidez  Precoce  e  Juvenil,

implementando política social de acompanhamento familiar.
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É sabido  que  a  gravidez  precoce  traz  transtornos,  bem como passa a  ser,  na

maioria  dos  casos,  um  acontecimento  desestabilizador,  uma  vez  que  assumir  a

maternidade implica condições emocionais, físicas e econômicas para as quais as

jovens, geralmente, ainda não estão preparadas.

Dados provenientes da Organização Mundial de Saúde afirmam que um terço dos

problemas relativos a casos de aborto são oriundos de gravidez na adolescência e,

na sua maioria, consequência de acompanhamento falho do estado gravídico.

Com base no art. 7°, XXV, e art. 227, da Constituição Federal, o poder público tem

o dever  de  oferecer  uma política  social  de  acompanhamento  familiar  para  esses

casos, evitando que essas crianças contribuam para as estatísticas crescentes de

jovens desamparados e infratores.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta propositura de grande interesse público.

– 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 2.397/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.930/2013)

Estabelece medidas preventivas de segurança nos terminais rodoviários do Estado

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  companhias  de  transporte  terrestre  de  passageiros  e  as

administradoras de terminais rodoviários deverão exigir documento de identificação

do passageiro no momento da aquisição de passagens e no momento do embarque

para viagens intermunicipais no Estado.

Art.  2º  –  Nas  áreas  de  embarque  dos  terminais  rodoviários  do  Estado  serão

instalados equipamentos detectores de metais para acesso aos veículos e aparelhos

de raios X para monitoramento de bagagens de mão.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: O número de ocorrências de furto, roubo e latrocínio tem apresentado
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expressivo crescimento nas rodovias que cortam Minas Gerais. No segundo final de

semana de março deste ano,  ocorreu o assassinato do engenheiro químico João

Gabriel  Camargos  durante uma viagem de ônibus entre  Poços  de Caldas  e Belo

Horizonte.  O  crime  chocou  toda  a  sociedade  pela  frieza  do  assassino  e  leva  à

reflexão sobre a urgência de adotar medidas preventivas de segurança no transporte

terrestre  intermunicipal  de  passageiros.  Segundo  relatos  de  passageiros  que

testemunharam o crime, o criminoso teria embarcado em Poços de Caldas como um

passageiro comum e, durante a viagem, anunciado o assalto e disparado duas vezes

contra João Gabriel, que não teria reagido ao assalto.

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre de 2012

foram registradas mais de 600 ocorrências relativas a roubos e furtos de veículos e

cargas, furto de peças e assaltos a estabelecimentos comerciais e a passageiros nas

estradas que passam pelo Estado. A média no período foi de mais de três casos por

dia, nos 6,3 mil quilômetros de estradas federais sob jurisdição da Polícia Rodoviária

Federal.

Cabe ressaltar a necessidade e urgência de ações efetivas do poder público para

prevenir a violência e a criminalidade e, especialmente, proteger e valorizar a vida do

cidadão e contribuinte.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovar esta

proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado João Leite.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.843/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.398/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.379/2012)

Institui a Campanha de Prevenção à Gravidez Precoce no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Campanha de Prevenção à  Gravidez Precoce,  a  ser

realizada no mês de maio em todas as escolas públicas do Estado.

Art.  2°  –  A Campanha  de  Prevenção  à  Gravidez  Precoce  tem  como  objetivo

promover  encontros,  grupos  de debates,  seminários  e  aulas  de  orientação  sobre
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como  prevenir  a  gravidez  e  explicações  que  envolvam  a  concepção  e  as

consequências da gestação precoce.

Parágrafo  único  –  Todo  o  trabalho  desenvolvido  deverá  ser  acompanhado  e

ministrado por profissionais da área médica e pedagógica.

Art.  3°  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A gravidez  precoce  está  se  tornando  cada  vez  mais  comum  na

sociedade contemporânea, pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual mais

cedo. Em vista disso, não pode o Estado fechar os olhos a um problema de tamanha

seriedade como é a gravidez na adolescência, que não envolve só alterações físicas,

mas consequências maiores, que são as questões de ordem emocional, social e de

saúde. Esse é, atualmente e sem dúvida, um problema de saúde pública no Brasil.

As adolescentes e as jovens não estão preparadas para cuidar de um bebê, muito

menos de uma família. O papel da criança que brinca de boneca e da mãe na vida

real  se confundem, e na hora do parto é que tudo começa, tornando-se esse um

momento muito delicado para as adolescentes, gerando o medo, a insegurança, a

angústia, a solidão e, muitas vezes, a terrível rejeição.

É  muito  importante  que  haja  diálogo  entre  pais,  professores  e  os  próprios

adolescentes,  como  forma  de  esclarecimento  e  informação.  Alguns  especialistas

afirmam que, quando o jovem tem um bom diálogo com os pais e quando a escola

promove explicações sobre como se prevenir e o tempo certo em que o corpo está

pronto para ter relações e gerar um filho, há uma baixa probabilidade de acontecer a

gravidez  precoce,  além  de  uma  redução  significativa  nos  índices  de  doenças

sexualmente transmissíveis.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.396/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.399/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.053/2014)

Acrescenta  o  inciso  XIX  ao art.  3º  da  Lei  nº  14.937,  de  2003,  para  isentar  os

proprietários de veículos com mais de 10 anos do pagamento de IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 14.937, de 2003, fica acrescido do inciso XIX:

“Art. 3º – (...)

XIX – veículos com mais de dez anos de uso.”.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo isentar os proprietários de veículos

com mais de 10 anos de uso do pagamento do IPVA, alterando o art. 3º da Lei nº

14.937, de 2003.

O Estado de Minas Gerais, que sempre esteve à frente das questões de interesse

nacional, deve colocar-se como vanguardista no cenário nacional, uma vez que os

esforços para reduzir a alta carga tributária dos cidadãos têm sido a tônica da Casa

Legislativa Federal, em razão do clamor da sociedade civil.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – surgiu no cenário

brasileiro a partir da Emenda Constitucional nº 27, de 28/11/1985, que acrescentou o

inciso III ao art. 23 da Emenda nº 1, de 1969, atribuindo aos estados e ao Distrito

Federal  a  competência  para  instituí-lo.  Esse  imposto  remonta  à  Taxa  Rodoviária

Única  –  TRU –,  que em essência  não era taxa,  pois  gravava a propriedade  dos

veículos em razão de seu valor e de sua procedência.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o IPVA no art. 155, inciso III,  e § 6º,  II,

mantendo-o na competência dos estados e do Distrito Federal. O inciso III do art. 158

determina  que  50%  do  produto  da  arrecadação  do  imposto  do  Estado  sobre  a

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios se destinarão

aos Municípios. E, dessa forma, cada estado da Federação possui competência para

legislar  sobre esse tributo e edita a legislação própria sobre o IPVA. As alíquotas

variam e apresentam, às vezes, feitio extrafiscal. Grandes frotistas são atraídos por
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aliciantes fiscais para emplacar carros em outros estados. Repudia-se, no particular, a

malsinada guerra fiscal, inclusive os expedientes manejados por certos municípios

para forçar o emplacamento dos veículos em seu território. Um bom exemplo é o do

Estado do Paraná que, já em meados da década de 1990, aparecia como o quinto

colocado em população, mas tinha a terceira maior frota de veículos do Brasil. Isso se

deu porque uma tributação menor, entre outras facilidades burocráticas, levavam a

essa migração de contribuintes para as localidades de tributação menor. Apesar de

sua participação percentual não ser elevada, o IPVA virou motivo de disputa tributária.

Nesse  período,  notou-se  uma  intensificação  nas  fiscalizações,  por  parte  das

autoridades de trânsito do Estado de São Paulo, dos veículos com placas do Paraná,

mais especificamente da capital, Curitiba.

O IPVA tem função fiscal, isto é, seu principal objetivo é a arrecadação de recursos

financeiros para estados e municípios. Seu fato gerador é a propriedade do veículo

automotor  de qualquer  espécie,  podendo ser  aeronaves,  embarcações  e  veículos

terrestres.  Apesar  de  sua função essencialmente  fiscal,  o  IPVA nunca teve papel

significativo no montante de recursos arrecadados pelos estados.

Contudo, o crescimento significativo da frota de veículos no Brasil impulsionou a

arrecadação  nominal  do  IPVA.  Em  2006,  esse  tributo  foi  responsável  por  uma

arrecadação  superior  a  R$12,4  bilhões,  o  que  representa  4,06%  de  toda  a

arrecadação  tributária  e  não  tributária  dos  estados  brasileiros.  Em  termos

quantitativos,  o Brasil,  em 2002,  passou de uma frota superior  a 34,2 milhões de

veículos para, em 2006, 45,3 milhões. Ou seja, um crescimento acima de 32,3% em 4

anos.  Essa  evolução  repercutiu  positivamente  na  economia,  em  especial  na

arrecadação do IPVA. De janeiro a dezembro de 2010, os mais de 64 milhões de

proprietários  de  veículos  em  todo  o  País  pagaram  R$21,7  bilhões  de  IPVA.  Na

arrecadação do IPVA por habitante, o maior valor, de R$238,01, é o de São Paulo,

seguido  pelo  do  Distrito  Federal,  R$223,66,  de  Santa  Catarina,  R$146,46,  e  do

Paraná, R$137,78.

Esses dados são revelados em um estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de

Planejamento Tributário – IBPT -, que apresenta, proporcionalmente, a arrecadação

do IPVA em relação à população brasileira e à frota de veículos existente no Brasil,
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que tem como base de dados o site do Conselho Nacional de Política Fazendária –

Confaz. A frota de veículos foi obtida junto ao Departamento Nacional de Trânsito –

Denatran  -,  e  a  população  atualizada  por  meio  do  site do  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística – IBGE. Quanto às grandes regiões do País, o Sudeste, em

2006, dispara em arrecadação (R$8 bilhões), seguido do Sul (R$2 bilhões), Nordeste

(R$1 bilhão), Centro-Oeste (R$0,8 bilhão) e Norte (R$0,3 bilhão).

É  importante  que  não  nos  esqueçamos  das  lições  que  a  redução  do  IPI  nos

ensinou. Durante os meses de 2009, em que o estímulo do IPI vigorou, as vendas de

automóveis e veículos comerciais leves alcançaram um patamar histórico. De janeiro

a setembro, mais de 2,2 milhões de unidades foram comercializadas – uma alta de

5,49% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em  outubro  de  2009,  as  montadoras  instaladas  no  País  produziram  316  mil

veículos, mostrando uma alta de 15,7% na comparação com setembro. Os dados

tornam  tangíveis  os  benefícios  que  a  redução  do  tributo  trouxe  para  o  País.  E,

certamente, com a decisão desta Casa quanto à isenção do IPVA dos automóveis

com  mais  de  10  anos,  ganharão  todos  os  contribuintes  e,  por  consequência,  a

indústria,  o  comércio  e  todo  o  mercado.  Vale  a  máxima:  menos  impostos,  mais

negócios, mais emprego e renda.

Se  nos  detivermos  no  estudo  do  crescimento  da  carga  tributária  no  país,

chegaremos à triste conclusão de que nós suportamos a maior carga tributária do

mundo, e não uma das maiores, como geralmente é propagado. E isso se dá porque

os benefícios e a contrapartida do Estado brasileiro não se comparam aos de países

como Holanda, Bélgica ou Suíça. Nesses países, o imposto nominal representa um

alto índice percentual sobre os salários; contudo, a saúde, a educação, o transporte,

a  moradia  e  outros  direitos  são respeitados,  e  esses  países  aparecem  como os

melhores do mundo.

Mesmo  com  a  redução  individual  dos  valores  do  IPVA,  em  virtude  da

desvalorização  do  mercado  de  veículos,  o  Estado  continua  arrecadando  sempre

mais, em consequência do aumento geral da frota de veículos.

Ressalte-se, ainda, que mesmo com a redução individual dos valores do IPVA, em

virtude das limitações de iniciativa legislativa, como condição de renúncia de receita,
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é indubitável que será compensada com o aumento da arrecadação do imposto, em

consequência do aumento, cada vez maior, do número de automóveis.

O estudo de impacto financeiro, conforme art.  14 da Lei Complementar 101,  de

2000,  será  realizado  por  diligência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Por ser o IPVA uma das fontes tributárias dos estados e do Distrito Federal; por ter,

nos últimos anos, esse imposto aumentado a arrecadação em cerca de 100%, graças

ao crescimento significativo da frota brasileira; por representar um montante injetado

de mais de 10 bilhões nos cofres públicos; e por serem os motivos apresentados

relevantes  para  a  sociedade  mineira,  é  que  este  projeto  tem  sua  importância,

ensejando, inclusive, a diminuição considerável da guerra fiscal entre estados. Por

isso, solicito a adesão dos nobres pares à 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 2.400/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.407/2011)

Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 3° da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 3° – (...)

XIX  –  veículos  automotores  terrestres  com  mais  de  15  (quinze)  anos  de

fabricação.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro do exercício financeiro seguinte.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A isenção do IPVA para veículos automotores terrestres com mais de

15  anos  de  fabricação  justifica-se,  sobretudo,  pelo  elevado  custo  operacional  da

cobrança do tributo que, muitas vezes, é superior à própria arrecadação, haja vista

que o montante devido é calculado com base no valor venal do veículo.
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Ademais,  a  proposição  que  ora  se  apresenta  coaduna-se  com  o  princípio

constitucional da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, § 1°, da Constituição

Federal, pelo qual se estabelece que os impostos terão, sempre que possível, caráter

pessoal  e  serão  graduados  segundo  a  capacidade  econômica  do  contribuinte,

facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses

objetivos,  identificar,  respeitados  os  direitos  individuais  e  nos  termos  da  lei,  o

patrimônio do contribuinte. Sabidamente, em regra, é bastante reduzida a capacidade

econômica dos contribuintes proprietários de veículos terrestres que tenham mais de

15 anos de fabricação, justificando-se, assim, a isenção proposta.

Lembre-se, ainda, que a isenção do pagamento do IPVA para veículos automotores

terrestres  com mais  de  10  anos de fabricação integra a legislação do Estado de

Pernambuco; em São Paulo, disposição análoga aplica-se àqueles que tenham mais

de 20 anos de fabricação;  nos Estados de Goiás e do Rio de Janeiro, a referida

isenção é concedida aos veículos com mais de 15 anos de fabricação; e em Minas

Gerais, tal benefício esteve contemplado na revogada Lei nº 9.119, de 27/12/1985,

alterada pela Lei n° 11.508, de 27/6/1994.

Por fim, cumpre destacar que semelhante proposição legislativa, o Projeto de Lei n°

904/2000,  do  deputado  Paulo  Piau,  recebeu  parecer  favorável  da  Comissão  de

Constituição e Justiça desta Casa durante a sua tramitação.

Diante do exposto e pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio de

nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.399/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.401/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.224/2013)

Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre 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
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Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA  –  e  dá  outras

providências, fica acrescido do seguinte inciso:

“Art. 3º – (…)

– veículo considerado veículo de época, exposto em museus e em restauração.”.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Consideramos importante valorizar este movimento que se destaca em

Minas Gerais:  o da manutenção dos carros de época expostos em museus e em

restauração, que são muito bem conservados pelos seus proprietários e raramente

estão transitando pelas ruas.

Podemos apreciá-los quando temos o prazer de visitar as exposições organizadas

pelos proprietários ou de participar dos encontros em que todos trocam suas histórias

e experiências sobre as características de cada carro em exposição.

Entendemos justa a isenção proposta para veículo considerado veículo de época

exposto em museus e em restauração, pois afinal são raríssimos os momentos em

que esse tipo veículo transita nas vias públicas.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.399/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.402/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.260/2011)

Acrescenta inciso ao 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.

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 inciso:

“Art. 3º – (…)

… – veículo considerado “veículo de época.”.



659
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Consideramos importante valorizar este movimento que se destaca em

Minas  Gerais:  o  da  manutenção  dos  carros  de  época.  Eles  são  muito  bem

conservados pelos seus proprietários e raramente estão transitando pelas ruas. Isso

ocorre  quando  temos  o  prazer  de  visitar  as  exposições  organizadas  pelos

proprietários ou de participar dos encontros em que todos trocam suas histórias e

experiências sobre as características de cada carro em exposição.

Nada mais justo do que isentar este tipo de veículo do pagamento do IPVA, afinal,

ele  não  transita  diariamente  nas  vias  públicas  e  não  é  justo  receber  o  mesmo

tratamento tributário de um automóvel em pleno funcionamento.

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.399/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO LEI Nº 2.403/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.351/2012)

Torna  obrigatória  a  implementação  de  tecnologias  de  educação  e  capacitação

profissional  dos  servidores  públicos,  dos  trabalhadores  das  empresas

concessionárias de serviços públicos e dos prestadores de serviços terceirizados no

Estado,  de  forma  a  ampliar  a  acessibilidade  atitudinal  para  as  pessoas  com

deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam os  órgãos  públicos  do  Estado,  as  concessionárias  de  serviços

públicos e os prestadores de serviço terceirizados contratados pelos órgãos públicos

do  Estado  obrigados  a  capacitar  seus  servidores  para  a  interpretação  da  língua

brasileira de sinais – Libras – e a leitura e a escrita em braile, para atendimento às

pessoas com deficiência.

Parágrafo único – A obrigatoriedade de que trata o  caput é  de,  no mínimo, um

profissional capacitado para comunicação com a Libras e o braile para cada turno de

trabalho.
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Art. 2° – Para a capacitação dos servidores públicos e pessoas físicas de que trata

o caput do art. 1° desta lei, o governo do Estado poderá firmar convênios com escolas

públicas ou de caráter filantrópico para as pessoas com deficiência visual e com as

destinadas às pessoas com dificuldades de fala e audição.

Art. 3° – Nos concursos públicos realizados pelo governo do Estado será destinado

percentual de 2% (dois por cento) das vagas para candidatos que capacitados como

intérpretes de Libras e para a escrita e a leitura em Braile, que serão responsáveis

pelo atendimento à pessoa com deficiência de que trata o art. 1º, sem prejuízo das

vagas destinadas às pessoas com deficiência,  asseguradas pela Lei  nº  8.112,  de

1990,  que estabelece que serão destinadas às  pessoas com deficiência  até 20%

(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos.

Art. 4° – Os responsáveis legais pelos órgãos públicos, pelas concessionárias de

serviços públicos e os prestadores de serviço terceirizados contratados pelos órgãos

públicos  do  Estado  que  descumprirem  o  disposto  nesta  lei  ficarão  sujeitos  às

seguintes penalidades:

I – advertência, quando da primeira autuação;

II – multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo único – A multa prevista no inciso II deste artigo será de no mínimo R$

1.000,00 (mil reais) e no máximo R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com a

reincidência do descumprimento do disposto nesta lei,  sendo seu valor atualizado

pelo índice do IPCA ou qualquer outro que venha substituí-lo.

Art. 5° – Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  finalidade  a  capacitação  dos  servidores

públicos  estaduais,  dos  trabalhadores  das  empresas  concessionárias  de  serviços

públicos e dos prestadores de serviço terceirizados contratados pelos órgãos públicos

do Estado para a interpretação da língua brasileira de sinais – Libras – e a leitura e a

escrita em Braile, para atendimento às pessoas com deficiência.

De fato, este projeto de lei visa promover maior acessibilidade atitudinal através de
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uma mudança cultural que privilegie o respeito às pessoas com deficiência e o maior

conhecimento da cultura das pessoas com deficiência visual e auditiva, promovendo

o respeito aos direitos desse público.

Pretendemos adequar a legislação estadual ao disposto na legislação federal, que

garante os direitos das pessoas com deficiência, especialmente na Lei nº 7.853, de

24/10/1989,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa

Portadora de Deficiência, e no Decreto n° 3.298, de 20/12/1999, que regulamenta a

Lei  nº  7.853,  possibilitando  com  isso  que  parte  dos  servidores  públicos,  dos

trabalhadores das empresas concessionárias de serviços públicos estaduais e dos

prestadores de  serviço  terceirizados contratados pelos  órgãos  públicos do  Estado

sejam  capacitados  para  atender  as  pessoas  com  deficiência  em  todos  os  locais

públicos, como nos serviços de saúde, em logradouros, nas agências prestadoras de

serviços, como a Cemig e a Copasa, nos postos de saúde, hospitais, laboratórios,

locais  de  esporte,  lazer  e  recreação,  nas  delegacias  de  polícia,  nos  serviços  de

proteção ao consumidor e nos demais órgãos governamentais.

A legislação estadual também se preocupa em garantir os direitos das pessoas com

deficiência, como é o caso da Lei nº 13.799, de 2000, que dispõe sobre a política

estadual  dos  direitos  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  cria  o  Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Em seu art. 2°,

determina que a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência tem

por  objetivos  o  amparo  à  pessoa  com  deficiência  e  a  garantia  de  seus  direitos

básicos.

Dessa forma,  pretendemos garantir  às  pessoas com deficiência o exercício dos

direitos a elas assegurados, incluindo o de receber tratamento igualitário e o acesso

aos serviços públicos e à comunicação.

Enfatizamos que o Programa Viver sem Limite – Plano Nacional dos Direitos das

Pessoas  com  Deficiência,  que  possui  recursos  direcionados  à  capacitação

profissional,  poderá  contemplar  esses  programas,  além  do  Fundo  de  Amparo  ao

Trabalhador,  que  destina  recursos  para  a  capacitação  profissional.  Dessa  forma,

julgamos  que  não  se  poderá  alegar  falta  de  recursos  para  a  implementação  do

disposto nesta proposição.
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Pretendemos,  assim,  ampliar  a  acessibilidade  atitudinal,  possibilitando  que

tecnologias  de  educação  e  capacitação  profissional  sejam  implementadas,

promovendo maior inclusão social.

Diante do exposto e dada a grande repercussão social que esta lei  pode gerar,

conto com o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.015/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.362/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  com  vistas  ao

reaproveitamento dos projetos de associações, entidades e órgãos públicos que se

habilitaram em 2014 ao processo de seleção do Fundo Estadual de Café e que não

foram contemplados.

Nº  1.363/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Crea-MG pedido de providências com vistas à imediata suspensão

da proposta de implementação, ainda neste ano, de fiscalização no agronegócio das

áreas que incluem o plantio,  o imóvel rural  e as agroindústrias e da exigência da

presença de um responsável técnico.

Nº 1.364/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Delfim Moreira, em Virgínia.

Nº 1.365/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Professor Delorme de Avelar Muniz, em Ouro Fino.

Nº 1.366/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Juvenal Brandão, em Ouro Fino.
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Nº 1.367/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Doutor Moreira Brandão, em Camanducaia.

Nº 1.368/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Elvira Lopes de Resende, em Perdões.

Nº 1.369/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Doutor José Marques de Oliveira, em Pouso Alegre.

Nº 1.370/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Magalhães Carneiro, em Silvianópolis.

Nº 1.371/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Verner Grimberg, na Estância Climática de Monte Verde, em Camanducaia.

Nº 1.372/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Pio XII, no Distrito do Serro, em Borda da Mata.

Nº 1.373/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso firmado para a reforma e a construção da Escola

Estadual Horácio Narciso de Góes, no Bairro Pinhalzinho dos Góes, em Ouro Fino.

Nº 1.374/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado,  para a reforma e a construção da

Escola Estadual Antônio Felipe de Salles, em Cambuí.
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Nº  1.375/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à presidente da República pedido de providências para implementação

da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater – e convite a

todas as assembleias legislativas para assinar em conjunto essa solicitação.

Nº  1.376/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para

desburocratizar  e  agilizar  os  procedimentos  para  a  construção  de  barragens  e

barraginhas no Estado. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.377/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  priorizar,  no

programa Caminhos de Minas, a execução das obras nas Rodovias Nova Resende-

Conceição  Aparecida,  Jacuí-Fortaleza  de  Minas,  São  Sebastião  do  Paraíso-

Guardinha,  Monte  Santo  de  Minas-Milagres,  Muzambinho-Caconde,  São  José  da

Barra-Guapé,  Carmo  do  Rio  Claro-Campo  do  Meio,  São  João  Batista  do  Glória-

Delfinópolis-Sacramento, Piumhi-Bambuí e Alpinópolis-Passos e a inclusão de novos

trechos nas Rodovias Nova Resende-Petúnia, Pratinha-BR 146, Biguatinga-BR 146,

São Sebastião  do  Paraíso-Capetinga  e  Fortaleza  de  Minas-MG-050 via  Morro  do

Níquel. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.378/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12º Batalhão da

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/6/2015, em Passos, que resultou na

apreensão de drogas 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 1.379/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/6/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que

resultou na apreensão de um menor, arma de fogo, munição, dois carregadores 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.)
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Nº  1.380/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Presidência  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de  providências  para  que  seja

agendada reunião com representantes da categoria dos esteticistas para debater a

regulamentação da profissão.

Nº  1.381/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para a realização de

debate com a participação de entidades representantes dos esteticistas para discutir

a regulamentação da profissão.

Nº  1.382/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Presidência  do  Senado  Federal  pedido  de  providências  para  que  seja  agendada

reunião  com  representantes  da  categoria  dos  esteticistas  para  debater  a

regulamentação da profissão.

Nº  1.383/2015,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  repúdio  à  Azul  Linhas  Aéreas  em  razão  dos  preços  elevados

cobrados pelas passagens, da diminuição de oferta de voos regionais e do possível

cancelamento da oferta de voos regionais operados no Aeroporto Carlos Drummond

de Andrade.

Nº  1.384/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao 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. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.385/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a morte do Sr.

Leonardo  Diogo  Pereira  Pires,  em  consequência  de  descarga  elétrica  sofrida

enquanto trabalhava em uma cerâmica na cidade de Araguari,  conforme noticiado

pelo vereador José Donizetti Luciano. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.386/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a restauração

da Ponte Olga Augusta Teixeira, na Rodovia MG-238, em Cachoeira da Prata. (– À

Comissão de Transporte.)
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Nº 1.387/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Parque  Estadual  do  Ibitipoca  por  ser  modelo  de  gestão  e

exemplo do uso sustentável da natureza e da educação sobre a importância do meio

ambiente. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.388/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Universidade Federal  de Ouro Preto pelos 46 anos de sua

fundação. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.389/2015, 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 16/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na

apreensão  de  dois  menores  e  de  drogas,  balança  e  quantia  em  dinheiro.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.390/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto 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 18/6/2015, em Frutal, que resultou na apreensão de drogas, veículo 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 1.391/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado ao Iepha

pedido de providências para o tombamento como patrimônio histórico e cultural da

Ponte Metálica, que liga os Municípios de Delta e Igarapava (SP). (– À Comissão de

Cultura.)

Nº 1.392/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Aneel  pedido  de  providências  para  reverter  a  determinação contida  no  Decreto

Federal  nº  8.401,  de  2015,  da  não  incidência  do  desconto  garantido  aos

consumidores  de  energia  da  atividade de  irrigação  e  de  agricultura  realizada  em

horário noturno na aplicação das bandeiras tarifárias aos consumidores finais, tendo

em vista a dificuldade enfrentada pelos produtores rurais da área mineira da Sudene

de  produzir  em  área  de  semiárido  sem  o  uso  da  irrigação,  que  vem  sendo

inviabilizada pelo alto custo da energia elétrica.
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Nº 1.393/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  19/6/2015,  em  Lagoa  Santa,  que

resultou na apreensão de armas de fogo e veículo; 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 1.394/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 12ª Companhia

de Missões Especiais e no 58º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência,

em  18/6/2015,  em  Timóteo,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  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 1.395/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/6/2015, em

Uberaba, que resultou na apreensão de drogas, veículos, arma de fogo, quantia em

dinheiro e na detenção de quatro 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 1.396/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  20/6/2015,  em  Piranguinho  e

Brazópolis, que resultou na apreensão de drogas 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 1.397/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação na
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operação realizada em 19/06/2015, em Ipuiuna, que resultou na apreensão de veículo

e drogas. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.398/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

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

Rotam e na Cia. Independente de Policiamento com Cães, pela atuação na operação

realizada em 20/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas,

materiais para dolagem, balanças digitais, munição, celulares, armas de fogo, quantia

em dinheiro e na prisão de quatro homens. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.399/2015, 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  21/6/2015,  em  Divinópolis,  que

resultou na apreensão de 300kg de maconha 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 1.400/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Rádio Difusora de Pouso Alegre por seus 30 anos de

existência. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.401/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão da

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/6/2015, em Janaúba, que resultou

na  apreensão  de  um  menor  e  de  drogas  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 1.402/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 29º Batalhão da

Polícia  Militar  e  na  18ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela

atuação na ocorrência,  em 19/6/2015,  em Caldas,  que resultou  na  apreensão de

200kg 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  1.403/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Maria de Lourdes das Neves, prefeita municipal de

Gonçalves, e toda sua equipe, pela conquista do 2º lugar no Estado na Escala Brasil

Transparente. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.404/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  3ª  Delegacia  de

Polícia Civil de Nova Lima, pela atuação na investigação e na prisão dos autores do

roubo de que foram vítimas o referido deputado e sua esposa; e seja encaminhado à

Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de

recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 1.405/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  liberação  dos  recursos

oriundos do termo de compromisso já firmado,  para a reforma e a construção da

Escola Estadual Doutor Custódio Ribeiro de Miranda, em Pouso Alegre.

Nº  1.406/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Anatel pedido de providências para impedir que os consumidores do

Município  de  Frutal  tenham  seus  direitos  violados  com  o  bloqueio  e  a  forma  de

comercialização da internet móvel.

Nº  1.407/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  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  Companhia de  Polícia  Militar  Independente de  Meio

Ambiente  e  Trânsito  para  Divinópolis.  (–  Semelhante  proposição  foi  apresentada

anteriormente pela Comissão de Segurança Pública. Anexe-se ao Requerimento nº

1.210/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  1.408/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre os impactos do

atraso na votação do Projeto de Lei nº 1.660/2015; sobre a quantidade de agentes de

segurança  prisional  e  de  agentes  socioeducativos  demitidos  em  razão  da

impossibilidade legal de prorrogação de seu contrato; e sobre as unidades que ficarão
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sem servidores e a quantidade de servidores que serão demitidos. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº 1.409/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  24/6/2015,  em  Uberlândia,  que

resultou na apreensão de arma de fogo, munição, silenciador, bloqueador de sinal,

cabines de caminhonete,  veículos,  rádios  de comunicação,  quantia  em dinheiro  e

motores  de  caminhão  e  na  prisão  de  quatro  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 1.410/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão da

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/6/2015, em Contagem, que resultou

na apreensão de um menor, além de arma de fogo e munição, 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  1.411/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para ampliar o

efetivo da corporação destacado para o patrulhamento rural e o número de viaturas

destinadas a esse serviço. (– À Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.898/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Vivo, à Claro, à Tim e à Oi pedido de providências para impedir que

os consumidores do Município de Frutal tenham seus direitos violados com o bloqueio

e a forma de comercialização da internet móvel.

Nº 1.899/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.078/2009.

Nº 1.900/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 756/2011.
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Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Assuntos Municipais, de Educação, de Transporte, de Cultura e de Direitos Humanos.

Registro de Presença

O  presidente  –  A presidência  registra  a  importante  presença,  nas  galerias,  de

alunos  do  ensino  fundamental  da  Escola  Benjamim  Guimarães,  do  Bairro  Santa

Maria. É uma alegria recebê-los.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Jr.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.*  –  Sr.  Presidente,  meu  amigo  Ulysses,

aniversariante  da  semana  passada  –  fui  expulso  do  grupo,  mas  depois  ele  me

permitiu  retornar  –,  Dirceu,  secretário  ad  hoc,  deputadas,  deputados  e

telespectadores da TV Assembleia, este deputado que vos fala da tribuna, deputado

Alencar  da  Silveira,  criou  há  20  anos  a  TV Assembleia.  Aliás,  a  TV  Assembleia

completará 20 anos no dia 30 de novembro. Precisamos fazer uma grande festa para

comemorar. Hoje a TV Assembleia está aprimorada, com uma imagem melhor, digital

e canal aberto. Naquele momento, o deputado Agostinho Patrus presidia esta Casa.

O requerimento deste  deputado resultou  na  criação da primeira  TV legislativa  do

Brasil. Companheiros das galerias, digo isso porque temos de comemorar este ano.

Hoje,  em  Minas  Gerais,  vemos  orelhões  desativados,  que  ficam  ocupando  os

espaços das calçadas. Por que não usá-los como são usados em todo o mundo?

Estou  enviando  isso  até  para  o  grupo  do  qual  o  Ulisses  me  retirou.  Fizemos

gravações na Nova Zelândia e na Austrália, onde os orelhões agora fazem um serviço

de Wi-Fi, de internet.  Próximo aos orelhões,  há um canal  melhor  para o telefone

celular  e  são  instalados  equipamentos  nos  quais  se  pode  fazer  o  pagamento

eletrônico  das  contas.  É  lógico  que  não  será  comercializado  dinheiro,  deputado

Duarte, mas ali serão feitos os pagamentos. Quantos pontos de orelhões há em Belo

Horizonte, em Minas Gerais, nos bares já instalados? É só instalar os equipamentos.

Com a senha do seu cartão digital, a pessoa faz o pagamento das suas contas. Não

estamos falando de coisa de outro mundo, mas do que deu certo em outros países.

Tivemos a oportunidade de visitar esses lugares e acompanhar isso. Então, trazemos
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esse assunto aqui.  Estou fazendo uma visita à OI e elaborando um projeto nesta

Casa,  contando com o  apoio  de  todos.  Além disso,  estou  solicitando ao governo

estadual que implante com urgência essa nova tecnologia nos orelhões. Esse é o

primeiro ponto que me traz a esta tribuna hoje.

Há um segundo ponto. Conversávamos com o Sr. Bernardo Santana, secretário de

Defesa Social, para quem tiro o chapéu pelo belo trabalho que realiza, chefiando ou

coordenando as Polícias Civil e Militar. Ontem fui ao centro administrativo levar um

vereador  e  alguns  moradores  da  cidade  de  Ouro  Preto,  onde  estão  ocorrendo

assaltos.  Lá,  em  algumas  fazendas  que  trabalham  com  pedras,  estão  ocorrendo

assaltos.  Fiquei  boquiaberto  com  a  agilidade,  o  trabalho  e  o  conhecimento  do

secretário de Segurança, ou melhor, do chefe da Polícia Civil. Pela primeira vez, em

21 anos de mandato como deputado – estou no meu sexto mandato – e em 28 anos

como vereador  –  dois  mandatos –,  vejo um secretário,  um chefe da  Polícia  Civil

ouvindo a comunidade, interagindo com os seus visitantes e mostrando, acima de

tudo, como age a Polícia Civil.  Não é que isso vá resolver a situação, mas estava

dando todas as diretrizes e toda a atenção necessária.

Portanto,  fica aqui o meu muito-obrigado, em nome da população da cidade de

Ouro Preto, ao secretário, ao chefe da Polícia Civil, ao secretário de Defesa Social,

ao chefe de gabinete e ao subchefe Alexandre. Por quê? Ontem vi ali dentro uma

chefia da Polícia Civil  que realmente entende de segurança, que discute, que tem

tempo para mostrar  como estão sendo feitos os assaltos, como as equipes estão

distribuídas, o que pode ser apurado e de que maneira.

Acho que temos de tirar o chapéu para eles. Fica aqui o meu agradecimento ao

chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Mas, secretário do PT, também fiquei surpreso, viu? Pela primeira vez, desde a

construção do Centro Administrativo, deputado Duarte Bechir, ao chegar lá, o porteiro

que fica na cancela me disse assim: “Deputado, a ordem da nova administração do

Centro Administrativo é que deputado não tem lugar de estacionar nem ficar parado

aqui dentro. O senhor vai entrar, vai descer do carro, e o seu motorista vai para onde

o senhor quiser, mas aqui dentro ele não poderá ficar”. Eu lhe respondi: Mas como é

isso? “É ordem da nova administradora do Centro Administrativo.” Ora, acho que isso
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aí é afastar o Poder Legislativo. Tratamos tão bem os integrantes do Poder Executivo

que vêm até aqui, mas eles estão nos deixando de lado, secretário Ulysses Gomes.

Essa ordem não é só para o deputado Alencar da Silveira Jr., mas para todos os

deputados. Independentemente de partido político, o deputado que chegar ali agora

já não poderá deixar o carro. No governo passado, desde a criação, tínhamos uma

vaga  onde  o  nosso  motorista  ficava  parado,  nos  esperando,  porque  não  vou  ali

passear,  mas  para  trabalhar.  Passeio  em  outras  cidades.  Vou  ao  Centro

Administrativo para trabalhar acompanhado de prefeitos e vereadores.

Ontem pela primeira vez fui muito bem tratado pelo chefe da Polícia Civil e pelo

secretário de Segurança Pública. Não tenho problema algum – aliás, já disse isso

aqui  –  com o  governador  Fernando  Pimentel.  Sou  oposição  ao governador,  mas

sempre tive excelente relacionamento com o Pimentel desde quando era prefeito e

vice-prefeito de Belo Horizonte. Aliás, temos amigos em comum. No entanto, fica aqui

a crítica ao governo dele. Ele é o governador, sei que é ele quem manda, mas fica aí

uma crítica ao governo. Mal sabe ele que isso está acontecendo ali. Então, fica aqui o

meu registro.

Para finalizar,  gostaria de falar  sobre o reconhecimento de face nos estádios de

futebol – aliás, já tinha dito nisso antes. Numa conversa com o secretário Bernardo,

ele deixou bem claro que já está tomando providências. Afastaremos a bandidagem

dos  estádios  de  futebol.  Modernizamos  as  nossas  arenas,  apesar  da  péssima

administração da Minas Arena, que só visa ao lucro; o pessoal que olha o Mineirão

não faz o trabalho  direito.  Mas a  Polícia  Militar,  a  Polícia  Civil  e  a Secretaria  de

Segurança Pública vão colocar o reconhecimento de face, que vai permitir afastar dos

estádios de Minas Gerais – do Independência, do Mineirão, de outros estádios – a

bandidagem, aquele que já deu problema em um jogo ou em outro. Está na hora de

tirá-los dos estádios de futebol.

Votaremos nesta Casa um projeto de minha autoria que diz respeito à volta das

bebidas aos estádios de futebol.  Ou seja, os estádios serão modernizados com a

volta da bebida alcoólica aos locais que a administração achar melhor. Vamos votar.

O  nosso  projeto  é  bem  claro.  Ele  deixa  a  bebida  livre  até  o  primeiro  minuto  do

segundo tempo. Portanto, nos 45 minutos finais não existe venda de bebida alcoólica
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dentro dos estádios, e a pessoa vai poder voltar para casa. O projeto deixa claro que

ninguém vai poder comprar mais que uma ou duas cervejas. Acabou aquele negócio

de descer com 10, 15 cervejas e ir para a arquibancada. Ele vai ter de beber somente

no recinto do bar. Não vai poder levar a cerveja para as cadeiras hoje, depois da

modernização, pois pode dar banho em um ou outro ao passar; pode esbarrar e jogar

a cerveja. Isso acabou.

Aprovaremos  um  projeto  aqui  que  já  vimos  mundo  afora.  Sei  que  há  alguns

contrários, a minoria, porque são contra a venda de bebida em qualquer lugar, não só

nos estádios de futebol. Mas o que mostraremos em Minas Gerais servirá de exemplo

para todo o Brasil:  a venda da bebida alcoólica organizada, em que a pessoa, se

quiser beber dentro do estádio, beberá no bar, onde há televisões. Poderá ter o calor

da partida, mas acompanhando pela televisão. Não beberá nas arquibancadas nem

nas cadeiras, nem em outro setor do estádio.

Já  estamos  finalizando  esse  projeto,  e  temos  o  apoio  do  presidente  da  Casa,

deputado  Adalclever  Lopes.  Ao  lado  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  já  tivemos  a

oportunidade  de  nos  assentar  com  os  presidentes  do  Cruzeiro,  do  Atlético,  do

América. Como presidente do América, fiz questão de trazer outro colega também

presidente  daquela  agremiação,  para  discutir  com  o  presidente  da  federação,

deputados, e o deputado Gustavo Corrêa, com a sua experiência de ex-secretário.

Então poderemos dar o exemplo para todo o Brasil, um exemplo que é realidade.

Minas Gerais deu exemplo numa lei constitucional – a lei antifumo, de minha autoria

–, que hoje é sucesso em todo o Brasil. E a lei antifumo mineira foi a mesma lei usada

em 22 estados da Federação. Uma lei constitucional que permitia os fumódromos.

Agora é uma lei que será readequada nesta Casa, porque já foi proibido o fumódromo

lá dentro.

Para  finalizar  meu discurso,  Sr.  Presidente,  quero  parabenizar  o  presidente  da

Câmara  dos  Deputados  e  os  353  deputados  federais,  salvo  engano,  que  ontem

votaram favoravelmente, no início da tramitação da redução da maioridade penal de

18 para 16 anos. Parabéns ao Congresso, que ontem fez o que realmente o povo

queria.  Parabéns  ao  presidente  daquela  Casa,  que,  com  muito  punho,  teve  a

oportunidade de colocar, apresentar, retornar e votar o anseio da população.
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Eu comentava hoje  com alguns colegas que recebi,  ontem, alguns telefonemas

depois da rejeição do projeto anteontem. Completando, Sr. Presidente, pela primeira

vez, alguns amigos meus, eleitores, que tiveram a oportunidade de votar comigo nas

eleições  passadas,  numa  conversa  sobre  política,  disseram  que  estavam

decepcionados com a classe política depois da rejeição da redução da maioridade

penal.  E,  hoje  cedo,  com  essa  votação  e  reversão  na  pauta,  no  início  de  uma

tramitação, que só foi o 1º turno, pedi que eu pudesse subir nesta tribuna e fazer um

agradecimento ao Congresso, um agradecimento ao presidente daquela Casa, pelo

seu entusiasmo, pela sua força em aprovar a redução da maioridade penal. Hoje os

menininhos, maiores do que o deputado Lafayette de Andrada, com 16 anos – vou

lembrar  de  Vitória  daqui  a  pouquinho  –,  podem  assaltar,  e  não  podem  ser

penalizados.

Parabéns, Congresso Federal, e parabéns ao presidente daquela casa. Salve!

Gostaria de contar muito com a aprovação em 2º turno e no Senado. É o início de

uma  tramitação.  Tenho  a  certeza  de  que  ainda  vem  muita  coisa  pela  frente.  A

população mineira pede e implora a aprovação dessa redução, para um futuro melhor

para nossos filhos e nossos netos. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna nesta tarde para fazer um

alerta  ao  governo  de  Minas  sobre  uma situação  de  extrema gravidade  que  vem

ocorrendo na Zona da Mata mineira, geograficamente limítrofe com o Estado do Rio

de Janeiro. Em 2005, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei estadual, que ficou

conhecida  como a  Lei  Rosinha  porque,  à  época,  era  governadora  desse  estado

Rosinha Garotinho. Essa lei, em síntese, dava incentivo fiscal às empresas que se

instalassem na região serrana do Rio de Janeiro, que teriam de ICMS apenas 2%.

Isso foi no final de 2005.

Sabemos que em Minas Gerais  o  ICMS é de 18% para praticamente todas as

atividades industriais e empresariais. A partir da edição da Lei Rosinha, no final de

2005, várias empresas e indústrias instaladas na Zona da Mata começaram a migrar
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para o Estado do Rio de Janeiro. Juiz de Fora é a cidade mais importante da Zona da

Mata, está a trinta e poucos quilômetros da divisa. Várias indústrias, várias empresas

fecharam em Juiz de Fora e nas cidades do entorno e foram instalar-se no Rio de

Janeiro porque lá o ICMS é apenas de 2%.

Trago  alguns  dados  levantados  pela  Fiemg,  que  mostram  uma  situação

estarrecedora. Estamos vivendo hoje um sangramento, uma hemorragia de indústrias

e empresas da Zona da Mata, que estão atravessando a fronteira para o Estado do

Rio de Janeiro.

Olhem a evolução do PIB industrial de algumas cidades. De 2005 para 2006, foi

editada a Lei  Rosinha.  Logo a seguir,  de 2006 para 2007,  o crescimento  do  PIB

industrial da cidade do Rio de Janeiro era de 2% e de 0,19%, -1% daquelas cidades

limítrofes. Passado um ano, a lei efetivamente vigorando, no Município de Sapucaia,

que é do outro lado do Rio, o PIB industrial cresceu 117%, de 2007 para 2008; em

Três Rios, 21,8%. Nesse mesmo ano, em Juiz de Fora, cresceu 0,04%. Vamos além.

De 2008 para 2009, o PIB industrial de Três Rios cresceu 50,63% – já havia crescido

21% no ano anterior,  cresceu mais 50% de 2008 para 2009.  Em Juiz de Fora se

reduziu, foi  de -5,64%, houve queda do PIB industrial.  De 2009 para 2010, o PIB

industrial de Três Rios cresceu 54,83%. Havia crescido 21%, depois 50% e agora

54,8%.

No  Município  de  Sapucaia,  o  crescimento  foi  de  40,33%.  No  ano  de  2009,  o

governador Aécio Neves baixou um decreto permitindo que naquela região limítrofe,

entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, pudesse ser concedido às indústrias que lá

quisessem se instalar um tratamento tributário diferenciado. No ano do decreto, de

2009  para  2010,  Juiz  de  Fora  teve  um  crescimento  do  PIB  industrial  de  9,3%.

Algumas  indústrias  se  instalaram  lá.  Nesse  ano  em  que  Juiz  de  Fora  teve  um

crescimento de 9,3%, Três Rios teve de 54,8% e Sapucaia de 40,33%.

Veio o ano de 2010, o ano da crise. Todos reduziram. Foram 2%, 1,5%. Juiz de

Fora  cresceu  1,3%.  De  2011  para  2012,  Três  Rios  cresceu  10,8%,  Juiz  de  fora

decresceu, -2,01%. Ou seja, Três Rios, série histórica, cresceu 21%, Juiz de Fora

cresceu zero.  Três  Rios  cresceu 50,6%;  Juiz  de  Fora  -5,64%.  Três Rios  cresceu

54,83%, Juiz de Fora, 9%. No último ano da série histórica, Três Rios cresceu 10,8%,

Juiz de Fora reduziu em -2%.
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A partir do ano de 2005, quando começa a vigorar a Lei Rosinha, Três Rios, que

não é uma cidade grande, atraiu nada menos que 196 novas indústrias. A variação do

ICMS da indústria de Juiz de Fora, de 2011 para 2012, a arrecadação que o Estado

faz,  foi  de  – 23%, ou  seja,  num ano foram R$379.000.000,00 e,  no  outro,  foram

R$291.000.000,00. A redução foi de 23%. No ano seguinte houve redução de mais

18%. No ano seguinte, em 2014, houve redução de 5%. Ou seja, em 2012, 2013 e

2014, o ICMS da indústria de Juiz de Fora caiu respectivamente 23%, 18%, 5%.

Sr. Presidente, senhores deputados, essa situação é alarmante. Estamos vivendo

uma hemorragia industrial na Zona da Mata. É necessário que o governo de Minas

tome providências urgentes para conter essa hemorragia. Apresentamos um projeto

de lei, que recebeu o nº 1.912/2015, que em linhas gerais concede às empresas que

se instalarem na Zona da Mata o mesmo tratamento tributário que o Rio de Janeiro

oferece  às  empresas  e  às  indústrias  que  lá  se  instalam.  Sabemos  que  nossa

ambiência é muito superior à do Rio de Janeiro, que nossa eficiência burocrática, que

nosso capital humano, que nossa organização institucional é muito melhor que a do

Rio  de  Janeiro.  No  entanto,  o  empresário  não  pensa  nisso.  Com  Minas  Gerais

cobrando  18%,  o  Rio  de  Janeiro  cobrando  2%,  o  empresário  vai  para  o  Rio  de

Janeiro.  O  importante  é  que,  cobrando  apenas  2%  de  ICMS,  o  ICMS  da  região

serrana do Rio de Janeiro explodiu em termos de arrecadação, enquanto o da Zona

da Mata vem a cada ano diminuindo.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, subo a esta tribuna para fazer esse alerta.

É necessário que a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, que o governo de Minas,

tome uma precaução,  tome uma medida urgente.  Como disse  no  início,  estamos

vivendo uma verdadeira hemorragia na Zona da Mata. É um tumor. Estão se esvaindo

os PIBs industrial e empresarial da Zona da Mata.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  –  Deputado  Lafayette,  tive  a

oportunidade de fazer uma carta – e vou pedir para mandá-la a todos os deputados –

para o governador Pimentel. O que está acontecendo com o polo moveleiro da região

de Ubá é muito grave.

O deputado Lafayette de Andrada* – Está todo o mundo migrando, indo para o Rio

de Janeiro.
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O deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  –  O  pior  é  que  2.500,  3.500

empregos foram embora. Se não tivermos uma redução para 2%, urgentemente, vai

acabar de quebrar o resto.

O deputado Lafayette  de Andrada* – Está acontecendo uma hemorragia.  Tenho

dados do emprego. Estão reduzindo os empregos aqui e multiplicando-os no Estado

do Rio. E ali é muito próximo. Vou dar um exemplo muito claro. A indústria Nestlé,

multinacional,  foi  a  Juiz  de  Fora,  prospectou  e  avançou  entendimentos  para  se

instalar naquela região. Na última hora, ela atravessou o Rio Paraibuna e está no Rio

de Janeiro. Ela está hoje instalada em Três Rios.

O deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  (em aparte)*  –  A região  de  Ubá está  sendo

sacrificada.  Fizemos  aqui  uma  frente  para  a  defesa  do  setor  moveleiro  daquela

região, mas, se não tivermos a colaboração do governador para a redução do ICMS

para 2%, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Eles já estão demitindo, empresas

estão fechando.  Elas  podem ser  bem administradas,  mas vão fechar  porque não

aguentam a concorrência com o Rio de Janeiro. No Sul também é da mesma forma.

Ou o governador de Minas chama a si essa responsabilidade, dizendo que vai ajudar

o pessoal que gera emprego na região, ou haverá dificuldades.

Gostaria de parabenizar o pronunciamento de V. Exa.

O deputado Lafayette de Andrada* – Obrigado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Essa é uma preocupação desta

Casa. Independentemente de partido político, temos de salvar nossa indústria. Muito

obrigado.

O deputado Lafayette de Andrada* – Muito bem, deputado Alencar, um deputado

experiente  e  vivido  nesta  Assembleia  Legislativa.  Ele  mostra  essa  mesma

preocupação.

Faço  aqui  um  apelo,  inteiramente  despido  de  qualquer  aspecto  ideológico  ou

partidário. Estou falando por Minas Gerais, pela Zona da Mata, pela indústria mineira,

pelas empresas mineiras e pelo PIB de Minas Gerais. Se o governo de Minas não

encontrar  urgentemente  uma solução  e  trouxer  para  si  essa  responsabilidade,  a

hemorragia vai  matar o resto do Estado.  E vou dizer uma coisa: hoje quem está

sofrendo é a Zona da Mata, porque é o primeiro impacto, já que está aí mais próximo,
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mas algumas indústrias da região Central, da região metropolitana, já estão fechando

suas portas e se mudando para o Rio de Janeiro. Algumas empresas grandes estão

abrindo seu negócio em Três Rios, que fica na divisa com Minas Gerais, porque esse

tratamento tributário que Minas Gerais exige está matando essas indústrias. Poderão

me dizer: deputado Lafayette, por que o governo passado não se preocupou com

isso? Preocupou sim. O governador Aécio Neves, no ano de 2009 baixou um decreto

autorizando a  Secretaria  de  Fazenda a  estudar,  caso a caso,  cada empresa que

quisesse se instalar naquela região limítrofe. Ela estudava cada caso, o que o Rio de

Janeiro oferecia, então o governo de Minas oferecia algo igual. Tanto que aquele ano

do decreto, 2009, foi o único da série histórica, destes últimos seis anos, em que

houve um pequeno crescimento da indústria na Zona da Mata; porém foi um pequeno

crescimento na Zona da Mata, enquanto, no Estado do Rio, houve um gigantesco

crescimento da indústria e de arrecadação de ICMS.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, concluo dizendo que é imperativo que a

Secretaria de Fazenda, o governo de Minas, tome medidas drásticas imediatamente,

porque postos de trabalho estão se acabando. A crise é nacional, é óbvio, mas em

quantidade absurda estão se reduzindo esses postos na Zona da Mata, enquanto

muitos são criados no Estado do Rio de Janeiro. Isso não podemos permitir, temos de

lutar com denodo, com afinco, para que isso não permaneça.

Sr. Presidente, faço aqui este apelo ao governo de Minas Gerais, ao governador e

ao secretário  de  Fazenda,  para  que  olhem isso  com  carinho  e  responsabilidade,

porque,  efetivamente,  esse  é  um  fato  lamentável,  importantíssimo,  que  está

acontecendo com nossa economia, o que não podemos admitir.

É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta tarde. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  –  Caro  presidente  em  exercício,  deputado  Ulysses

Gomes, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, saúdo a deputada Ione Pinheiro, em nome

das  deputadas  que  compõem o Parlamento.  Quero  falar  do  nosso trabalho  e  da

nossa satisfação em presidir  a  Comissão de Defesa dos Direitos  da Pessoa com

Deficiência.  Hoje,  às 9 horas, realizamos uma audiência pública com o secretário
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Nilmário.  A partir  de agora,  a Secretaria  de Estado de Direitos Humanos passa a

relacionar, a trabalhar e a representar os anseios da comissão que presidimos, fruto

de audiência pública realizada na última segunda-feira, em que muitas mães estavam

preocupadas com o não pagamento da bolsa Caade, vinculada à Loteria  Mineira.

Elas  queriam  uma  resposta  da  Assembleia,  especialmente  da  nossa  comissão.

Afirmamos, com todas as letras, que nos sentimos representados e atendidos pelos

esclarecimentos  e  pela  retribuição  que  tivemos  na  audiência  com  o  secretário

Nilmário Miranda. Queremos dizer a essas mães que o pleito é mais que justo. A

bolsa é paga há mais de 20 anos com recursos da Loteria Mineira. Se o atual governo

pretende mudar os critérios de concessão, rever os valores pagos – de R$400,00 a

R$1.200,00  –,  analisar  os  critérios  de  atendimento,  será  perfeito.  O  que  não  é

possível é acabar com a bolsa sem comunicar aos beneficiários. Pedimos muito isso

ao  secretário  hoje.  As  famílias  estão  gastando  por  conta  da  bolsa,  mas,  até  o

momento, não foram pagas as parcelas de janeiro, fevereiro, março, abril,  maio e

junho deste ano. São seis parcelas em atraso; contudo, há que se ressaltar que, nos

três últimos meses do governo passado, as mensalidades também não foram pagas.

Agora, o governo atual coloca em dia o pagamento retroativo a 2014; contudo, deixa

no ar se os critérios para dinamizar o pagamento da bolsa serão motivo também para

cessar o pagamento das parcelas devidas em 2015.

Na  audiência  pública  realizada  na  última  segunda-feira,  em  conjunto  com  a

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, presidida pelo deputado Fred

Costa, buscamos alternativas para que as mães tenham uma resposta a partir  de

agora.  Sinto-me  completamente  satisfeito  com  a  audiência  realizada  hoje,  pela

manhã, na Cidade Administrativa, com o secretário Nilmário Miranda.

Dada a satisfação do nosso trabalho e de acordo com a discussão que aflige muitas

famílias em Minas Gerais, ligada diretamente à nossa comissão, falaremos sobre as

famílias  dos  professores  da  rede  estadual  de  ensino  atingidas  pela  Lei  nº  100,

especialmente quase 2 mil servidores que prestam serviço nas nossas conceituadas,

queridas e respeitadas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Na semana

passada, esta Casa teve motivo para muita festa e muita alegria: as duas galerias,

superior  e  inferior,  estavam  tomadas  de  professores,  com  bandeiras  sindicais,
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agradecendo  ao  governo  e  aos  deputados  –  incluindo  este  parlamentar  –  que

votaram favoravelmente ao aumento concedido aos servidores da educação. Foi uma

festa,  o  governador  esteve  aqui,  na  última  terça-feira,  promulgando  a  lei.  Na

retumbância da festa e  na alegria  das pessoas,  compartilhei  o  nosso trabalho.  É

sempre bom dar aos servidores públicos o valor que eles merecem. Mas o capítulo

seguinte,  após  a  festa  do  aumento,  foi  a  tristeza,  a  descrença,  a  desilusão,  a

desesperança  de  quase  60  mil  servidores,  pois  não  conseguimos  aprovar  uma

emenda  à  PEC nº  3,  que poderia  dar  aos  servidores  da  Lei  nº  100  novos  dias,

prazeres  e  alegrias,  assim  como deu  aos  servidores  de  carreira,  como deu  aos

aposentados.

Lembro-me  bem,  deputado  Sargento  Rodrigues,  de  que  naquela  porta  que  dá

entrada ao Plenário, a primeira à esquerda, estava Mário de Assis. Ele acompanhava

no Plenário cada um dos votos necessários para a aprovação da emenda que daria

aos 60 mil servidores o direito de continuar prestando serviço ao Estado. Digo direito

de continuar prestando serviço ao Estado, porque eles não foram – vejam bem –

colocados  no  Estado  por  indicação  política  de  um  governo  ou  de  um  partido.

Deputado  Wander  Borges,  desde  Hélio  Garcia,  já  havia  os  contratos  com  os

servidores atingidos pela Lei nº 100. Veio a sucessão, Azeredo; veio a sucessão de

Azeredo:  Aécio,  Anastasia,  Itamar  Franco,  todos esses governadores contratavam

servidores  e os  colocavam na folha,  renovavam seus  contratos  a  cada ano.  Mas

chegou-se a um determinado ponto em que era necessário discutir de uma só vez a

situação dos servidores da Lei nº 100. Quando eu digo servidores da Lei nº 100...

Essa lei, enviada pelo então governador e hoje senador Aécio Neves, foi aprovada

por esta Casa por unanimidade. Mas a unanimidade de anos atrás não foi mais uma

vez dada a esses servidores semana passada. Quando o nosso placar de votação

acusava 24 votos favoráveis à continuidade dos trabalhadores da Lei nº 100, mais

que o dobro eram contrários à permanência desses servidores.

Com essa reflexão, quero dizer de todo o meu sentimento, de todo o meu coração,

que esta Casa não foi justa com os servidores atingidos pela Lei n º 100, não foi justa.

Esta Casa deu as costas para os servidores da Lei nº 100. E explico por quê, é muito

fácil  entender.  Eles  se  tornaram  servidores  efetivados,  gozando  dos  mesmos
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benefícios dos efetivos, porque esta Casa deu a eles essa condição, quando aprovou

a Lei nº 100. Foi a Casa que deu a eles essa condição. Quando o ex-governador

Aécio Neves mandou o projeto para cá, era para terem votado contrariamente, por

exemplo, os deputados dos PT, os deputados do PMDB, mas não. Como votaram os

deputados do PT à época? Sim, favoravelmente aos servidores. Como votaram os do

PMDB à época? Sim, favoravelmente aos servidores. Como votaram esses mesmos

partidos depois de terem dado a esses servidores a esperança, de terem dado a

esses  servidores o sim  do trabalho,  o  sim  da casa própria,  o  sim da dignidade?

Deram a eles a desesperança.

Semana passada, quero confessar aos meus pares, deputados e deputadas, tive

um dos piores  dias  de trabalho no  Parlamento,  nestes  dois  mandatos,  nos  quais

tenho o orgulho e a honra de representar o povo mineiro. Foi um dos piores dias.

Quero  dizer  que,  naquele  momento  em  que  olhei  e  o  painel  registrava  24 votos

apenas... Todas aquelas pessoas vindas de todos os rincões do Estado, da minha

região Sul, do Norte, do Centro-Oeste, abaixaram a cabeça, tristes, quando viram 24

votos pela continuidade dos trabalhos, e poucos dias atrás viram a unanimidade da

recuperação  dos  vencimentos.  Vimos  dois  cenários,  esta  Casa  partilhou  dois

momentos inesquecíveis na minha trajetória política: a vitória, a alegria dos que estão

tendo o reconhecimento, as duas galerias lotadas; e a tristeza, a decepção dos que

voltaram para casa sem o seu emprego.

Concederei  aparte  ao  deputado Gustavo Corrêa,  mas antes queria,  para fechar

meu raciocínio, lembrar como é que se comemora a passagem de ano em todas as

partes do mundo. Há um painel com o horário. Ele começa: 23, 22, 21. Quando chega

no último minuto: 59, 58, 57... Quero aqui imaginar como serão os últimos dias de 60

mil servidores atingidos pela Lei nº 100 em 2015: 58 segundos, 57... (– Faz gesto

com a mão.) Para fora. (– Faz gesto com a mão.) Para a rua. (– Faz gesto com a

mão.) Sem emprego. (– Faz gesto com a mão.) Doentes. Para onde vai esse povo?

Quem vai arrumar emprego para esse povo, já doente? Alguns não dão conta nem de

falar. Quem vai dar emprego a uma senhora de 50 anos?

Para conceder aparte ao deputado Gustavo Corrêa, uma pergunta que não quer

calar na minha consciência: quem os colocou no trabalho? A Assembleia de Minas.
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Quais partidos? Todos. Quem os colocou para fora do Estado? Reflexão que cada um

de nós vai fazer.  Eu, com toda a certeza, durmo de cabeça tranquila.  Votei “sim”

porque reconheço os valores dos servidores da Lei nº 100, que serão colocados para

fora sem nenhuma garantia. E não adianta dizer que se formou um grupo de trabalho

para  analisar  a  situação  dos  mais  doentes,  porque  a  lei  não  pode  existir  para

favorecer  grupos  ou  pessoas,  a  lei  tem  de  ser  impessoal.  O  deputado  Sargento

Rodrigues, que é um exímio estudioso, sabe que a lei não pode ter caráter pessoal,

não pode ser  criada para  abrigar  um grupo de pessoas de 10 a 20 anos ou em

determinadas condições, mas sim a todos.

Concedo aparte com orgulho e com muito prazer  ao deputado Gustavo Corrêa,

nosso líder.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* – Caro deputado Duarte Bechir, não vou

tomar mais do que 1 minuto, até porque o tempo de V. Exa. já se esgota. Quero voltar

um pouco na história das últimas campanhas eleitorais. Determinado partido político

se utilizava do lema “A esperança venceu o medo”. Na última semana aqui, V. Exa.

narrou a votação da PEC nº 3, que exatamente mudaria e resolveria o problema de

milhares de servidores da educação de Minas Gerais. Vou inverter: o medo venceu a

esperança. O medo de determinados parlamentares de sofrer represálias do atual

governo,  que  não  quer  tratar  aqueles  servidores  da  educação  da  forma  como

merecem ser tratados, fez com que a esperança de mais de 60 mil  servidores da

educação  fosse  vencida  pelo  medo.  E  mostra,  mais  uma  vez,  algo  que  tenho

afirmado desde o início deste mandato: o atual governo demonstra cada vez mais

que  perpetuará  sua incoerência  pelos  próximos  quatro  anos.  Espero  que o  atual

governo, e aqui foi  dito pelo atual líder de governo, tome as medidas necessárias

para não prejudicar essas mais de 60 mil famílias.

Cumprimento V. Exa. pelo belo trabalho que vem realizando à frente da comissão e

como parlamentar atuante que é em Minas Gerais.

O deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, peço a V. Exa. compreensão, preciso

de alguns instantes para concluir o meu raciocínio.

Desde já agradeço ao deputado Gustavo Corrêa pela importante contribuição dada

a nossa fala, no dia de hoje.
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Para terminar, quero dizer que, ao me despedir da tribuna e da oportunidade que

temos  de  utilizá-la  em  benefício  de  Minas  e  dos  mineiros,  em  nossa  vida,  a

consciência deve compartilhar tudo o que ganhamos sempre com muita alegria e com

muita responsabilidade. Mas quando retiramos algo de alguém, a tranquilidade nunca

chega a nosso coração, e o bom sono nunca vem. São 60 mil servidores colocados

para fora, 60 mil servidores serão mandados embora.

A culpa não é minha. Votei “sim”, votei pela esperança, pela regularização e pelo

reconhecimento de vocês. Cobrem de mim aquilo que puderem cobrar, mas quero ser

justo  com  vocês.  Vocês  não  mereciam  o  tratamento  que  lhes  foi  dado.  Muito

obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro.

A deputada Ione Pinheiro*  – Boa tarde a todos.  Boa tarde,  presidente.  Primeiro

quero parabenizar o deputado Duarte, por ter se lembrado dos servidores da Lei nº

100.  Eu  também  votei  “sim”,  votei  favorável  aos  servidores  da  Lei  nº  100.

Independentemente de questões partidárias, estamos sendo injustos com esses 60

mil servidores, porque o Estado, de uma forma ou de outra, usou esses servidores.

Quando precisou, chamou-os, e eles serviram. Não podemos virar  as costas para

esses servidores. Então, estou aqui solidária ao nosso deputado Duarte Bechir.

Gostaria de falar também que, enquanto vemos o governo federal investir cada vez

menos em saúde, diminuir os gastos na saúde, fico feliz e satisfeita de ver hoje, na

Prefeitura de Ibirité,  um jovem prefeito,  o mais jovem de Minas Gerais,  inovando,

trazendo  a  Irmandade  Nossa  Senhora  das  Graças  para  gerenciar  o  hospital

municipal, que é regional.

Aproveito o momento para fazer um apelo ao governador e ao secretário de Estado

de Saúde.  Hoje  em Ibirité  há  10  unidades  de  UTIs  simplesmente  sem funcionar.

Então, fico pensando: a saúde está ruim para tudo quanto é lado, estamos sofrendo

com a falta de leitos nos CTIs e, em Ibirité, há leitos. Assim, só precisa mesmo de o

governador sensibilizar-se e ajudar a Prefeitura de Ibirité, que muito gasta com saúde,

colocando em funcionamento essas UTIs. Hoje a Prefeitura de Ibirité gasta mais de

34% na saúde. Então, faço um apelo ao governo de Minas que, com certeza, não vai

ajudar somente Ibirité, mas toda a região.
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Gostaria também de denunciar um projeto que está em andamento na Casa, que

está prestes a ser votado. No começo desta semana, talvez terça-feira, com certeza,

vamos ter essa grata surpresa. É o Projeto de Lei nº 2.175, de autoria do governo do

Estado,  cujo  objetivo  é  confiscar  os  depósitos  judiciais  para  pagar  despesas.  O

dinheiro  que  está  lá  depositado  é  o  dinheiro  do  povo,  é  o  dinheiro  que  o  povo

deposita em confiança, que a Justiça pede, e também há as parcelas dos municípios,

de que não podemos esquecer. Cada vez mais os municípios estão sacrificados.

O  interessante  é  que  o  governo,  apesar  de  saber  que  esse  projeto  é

inconstitucional,  quer  usar  o  dinheiro  para  pagamento  de  despesas.  Eu não vejo

preocupação em gastar o dinheiro nem com a saúde nem com a educação.

É engraçado, porque pensam em pagar despesas, mas não em melhorar a saúde e

a educação.

E onde vai ficar o percentual dos municípios, que já vivem de pires na mão, que são

os  que  mais  sofrem  e  têm  menos  recursos?  Cadê  a  parte  deles,  garantida  na

Constituição?  Acho  que  nós,  como  deputados,  representantes  e  empregados  do

povo, temos de discutir bem esse projeto, convidando para a discussão até mesmo a

OAB e os prefeitos, antes de votarmos, porque é uma responsabilidade muito grande,

já que estamos mexendo, não com dinheiro público, mas com o dinheiro do cidadão,

com o dinheiro do povo mineiro.

Também gostaria de fazer um agradecimento ao Dr. Rômulo, da Copasa, que vem

fazendo um grande trabalho naquela empresa, pois em breve teremos uma estação

de tratamento e esgoto – ETE – em funcionando em Ibirité. Não posso deixar de dizer

que a  construção dessa ETE em Ibirité  começou na gestão passada e  é  a mais

moderna da América Latina.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  –  Deputada  Ione  Pinheiro,  estou

acompanhando  atentamente  o  pronunciamento  de  V.  Exa.  e  quero  apenas

cumprimentá-la pelo belo trabalho que vem exercendo nesta Casa, na luta em prol

dos mais carentes e necessitados. Percebo claramente que a sua luta é a mesma

que já se tornou tradição na família Pinheiro, que vem cobrando cada vez mais uma

aplicação maior da União, sobretudo na saúde, que tão mal vem sendo gerida em

nosso país, com os recursos cada vez mais concentrados na mão da União, fazendo
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da população a grande prejudicada. Tenho certeza de que o trabalho que V. Exa. vai

realizar aqui nos próximos anos seguirá a mesma linha, sobretudo por sua querida

Ibirité.

Abro um parêntese para comentar o seu pronunciamento sobre a ETE que Ibirité

terá nos próximos dias. Acompanho muito, pelo Instagram – hoje a tecnologia nos

ajuda –, o trabalho do Pinheirinho, seu sobrinho, prefeito de Ibirité. E outro dia fiz

questão de postar no seu Instagram que, mesmo enfrentando a série de dificuldades

que os municípios  vêm enfrentando com a escassez de recursos,  sobretudo pela

centralização na mão do governo federal,  ele tem feito daquela cidade um grande

canteiro de obras, coisa que, tenho certeza, sua família, desde seu pai, sempre fez.

Sei que, se Ibirité é hoje o que é, ela deve isso à família Pinheiro. Também estou

certo de que, nesta Casa, V. Exa. estará sempre lutando, não apenas por Ibirité, mas

sobretudo pelas regiões que fazem parte da Grande Ibirité.

A deputada Ione Pinheiro* – Obrigada. Mas o que me deixa chateada, deputado

Gustavo Corrêa, é que ainda não vejo uma preocupação do governo, notadamente do

governo federal, em melhorar a saúde, exatamente em função da concentração de

recursos  em  Brasília.  Com  mais  impostos,  há  mais  dinheiro,  mas  sempre  para

Brasília, e o povo, aqui, continua sofrendo e passando dificuldades. O que o povo

mais tem hoje é aumento nas contas de luz e de água, ao lado de uma inflação que

vai subindo e de um desemprego que vai aumentando.

O deputado Wander Borges (em aparte)* – Deputada Ione Pinheiro, quero partilhar

com V. Exa. essa questão da concentração de recursos na União. Isso não é de hoje.

Desde  a  Constituição  de  1988,  quando  foi  votada  a  Carta,  diversos  serviços

começaram a ser transferidos para os municípios e os estados. Àquela época ainda

havia um certo equilíbrio nas contas públicas, mesmo diante das muitas dificuldades.

Mas  o  que se viu  nos últimos  tempos  foi  que a  gama de serviços aos cidadãos

deixada a cargo das prefeituras foi aumentando, mas, na outra ponta, não se gerou a

fonte  de  recursos  necessária,  e  isso  está  estrangulando  os  municípios.  Com  os

últimos  repasses  do  FPM,  há  prefeitos  que  já  estão  até  passando  mal,  indo

diretamente para o médico, porque não vão aguentar. É uma situação drástica a do

FPM.  Isso  tem  de  ser  revisto.  O  Brasil  precisa  se  debruçar  sobre  esse assunto,

deputada Ione Pinheiro.
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Imaginem a situação de um chefe do Executivo que considera o seu orçamento.

Vamos dar o exemplo de Minas Gerais. Este ano nós aprovamos – aliás, o que era

para ser aprovado no ano passado nós aprovamos neste ano – o orçamento para o

Executivo da ordem de R$81.000.000.000,00. Ora,  o que foi  considerado para se

fazer esse orçamento? Todas as variáveis macroeconômicas, o crescimento do PIB,

quanto vai ser a inflação, a sazonalidade dos aumentos salariais e outros. E aí se

vem arrecadando a receita estimada e a despesa fixada – Lei nº 4.320. E aí, em

determinado  momento,  a  economia,  ora  por  uma  questão  conjuntural,  até

internacional, ora por encaminhamento indevido da própria Nação, leva essa receita a

ser diminuída drasticamente. E aí fica lá o sujeito com o pires na mão, porque ele já

tem uma despesa fixada, que, diga-se de passagem, é crescente, e aquela receita

não é condizente com a despesa. Como o sujeito faz? Quer dizer, seria preciso criar

um fundo de compensação – o Brasil precisa discutir isso – para que, toda vez que

houvesse  qualquer  tipo  de  encaminhamento  dessa  natureza,  esse  fundo  viesse

recompor  aquela  parcela  de  recurso  para  que  aquelas  despesas  fixadas  e  as

estimadas pudessem ter seu equilíbrio fiscal, e, assim, as prefeituras, os governos

dos estados pudessem arcar com as necessidades básicas e prementes. Então isso

é o que estamos falando aqui há mais ou menos 10 anos. É a questão do chamado,

deputado  Duarte  Bechir,  pacto  federativo.  Precisamos  rediscutir  a  locação  de

receitas. De cada R$1.000.000,00 que se arrecada, R$700.000,00 vão para o caixa

do  governo  federal.  E  os  R$300.000,00  são  divisíveis  com  os  mais  de  5.500

municípios  e  com  os  estados.  Quer  dizer,  quem  fica  prejudicado?  O  Fundo  de

Participação dos Estados  –  FPE – e  o  FPM.  Quer  dizer,  essa discussão precisa

acontecer. Creio que não podemos mais adiar. E há algumas questões que, às vezes,

a gente vai jogando, varrendo para debaixo do tapete. A questão é a discussão; a

lógica da contextualização política é trazer à discussão, trazer ao debate e encontrar

formas de minimizar a vida do nosso principal cliente, que é o cidadão que está lá na

ponta,  que  espera  melhor  qualidade  na  saúde,  na  educação,  na  questão  da

segurança pública e em outros quesitos mais. Então esse encaminhamento tem de

ser feito.

Aproveitando  o  aparte,  vou devolver  a  palavra  a  V.  Exa.,  digo  que  precisamos
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discutir o marco regulatório das entidades não governamentais. Está batendo à porta.

É a Lei,  salvo melhor  juízo,  nº  13.019,  de  31/7/2014,  que foi  sancionada no ano

passado pelo governo federal. Isso aí vai criar um grande inconveniente na relação

convenial. Então precisamos fazer essa discussão aqui na Assembleia o mais breve

possível. A notícia que tivemos é que o governo do Estado está elaborando qualquer

coisa  no  sentido  de  minimizar  isso,  mas  a  lei  é  federal.  Precisamos  levar  essa

discussão para o Congresso rever, senão, daqui a pouquinho, ao se repassar aquela

pequena emenda para o asilo vai haver dificuldade. Se você repassa para a Apae, vai

ter dificuldade. E assim com todas as organizações não sociais.

Quero parabenizá-la por trazer esse assunto da questão da divisão de recursos

Brasil afora. Parabéns.

A deputada Ione Pinheiro* – Eu que agradeço, deputado Wander Borges. Você, que

é considerado o melhor prefeito que Sabará já teve, sabe como é o sofrimento dos

prefeitos, sabe que o povo está sofrendo. Eu agradeço por essa contribuição.

Não podemos nos esquecer das Apaes. Veja o sofrimento em que se encontram.

Não podemos nos esquecer que, com a Lei nº 100... Como as Apaes funcionarão

sem esses servidores guerreiros e lutadores que prestam serviço a elas e que, com

certeza, já têm um coração diferenciado? Esses profissionais que trabalham numa

Apae ou numa entidade como essa têm um coração diferenciado. Essa luta é minha,

sua e certamente nossa, na Assembleia.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) – Deputada Ione Pinheiro, solicitei-lhe aparte

para  dizer  rapidamente  que não sabemos,  nem ninguém sabe ou pode imaginar,

quem vem para esta Casa e entra na Assembleia. Disputei com V. Exa. no PMN em

2006. V. Exa. era candidata a deputada federal pelo PMN e eu candidato a deputado

estadual. Ouvia dizer “Ione Pinheiro, Ione Pinheiro”. Confesso que a grande surpresa

é a forma aguerrida com que V. Exa. luta na Casa e a tradição da família sendo aqui

representada. O deputado Dinis Pinheiro, nosso presidente, deixou aqui uma história

muito bonita;  e o deputado Toninho Pinheiro está construindo uma no Congresso

Nacional, bastante dignificante e valorosa. V. Exa. não deixa por menos nenhuma das

histórias construídas pela família Pinheiro, especialmente com a senhora sua mãe,

que veio de Paracatu, daquela região de Unaí para cá, num caminhão, trazendo o
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sofrimento da família, a fim de criar seus filhos. Certamente é uma mãe vitoriosa ao

ver os filhos triunfarem no trabalho, com dignidade e luta. Deputada, parabéns pelo

trabalho e, mais uma vez, saiba do meu reconhecimento ao trabalho, à força e à

dignidade  da  família  Pinheiro  na  história  política  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Parabéns.

A deputada  Ione  Pinheiro*  –  Obrigada,  deputado.  Pode  ter  certeza  de  que  o

compromisso da família Pinheiro é com o povo. O que pudermos fazer para ajudar o

povo mineiro faremos. Obrigada, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa*  – Boa tarde,  deputado Ulysses Gomes,  meu caro

amigo  e  presidente  desta  reunião,  demais  parlamentares  presentes  no  nosso

Plenário.  Cumprimento  o  público  que  se  encontra  nas  nossas  galerias  e  os

telespectadores  da  TV  Assembleia,  que  faz  com  que  todos  os  mineiros  tenham

oportunidade de acompanhar o trabalho que vem sendo realizado por cada um dos

parlamentares, seja em Plenário, seja nas comissões, seja nas audiências em outras

cidades do nosso estado.

Meu caro presidente Ulysses Gomes e deputado Duarte Bechir,  ao subir  a esta

tribuna, tenho vários assuntos a tratar hoje, mas quero iniciar por um e gostaria que a

imprensa  de  Minas  Gerais  me  ajudasse  a  encontrar  uma  solução.  Verificando,

prezados  deputados  Cristiano  e  Sargento  Rodrigues,  a  prestação  de  contas  do

comitê  financeiro  da  campanha  do  Sr.  Fernando  Damata  Pimentel,  encontrei  um

pagamento, pasmem os senhores e as senhoras, de R$375.000,00, no dia 4/8/2014,

ao jornal Três Marias Ltda. Tenho o maior respeito e apreço pelo nosso TRE, mas

pagar  R$375.000,00  a  um  jornal  de  Três  Marias  já  configura,  na  minha  opinião,

claramente abuso de poder econômico.

Mais do que isso, meus caros parlamentares, todos nós sabemos que a legislação

eleitoral hoje limita, de alguma forma, os anúncios que cada candidato pode fazer em

um jornal. Será – e eu cobro aqui porque não tive outra oportunidade ainda – que

algum membro do partido do atual governador pode me justificar ou me mostrar que

outro órgão de imprensa recebeu, quem sabe, 10% do que aqui foi colocado? Foram
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RS375.000,00 ao  Jornal Três Marias Ltda. Parece, não sei, não quero afirmar algo

que  não  posso  mostrar,  mas  gostaria  que  me  mostrassem  a  forma  como  esse

pagamento foi realizado e quais matérias foram divulgadas. Pior: os senhores e as

senhoras sabem desde quando esse jornal se encontra desativado? Desde março de

2013.

Isso é uma afronta aos mineiros que aqui se encontram. Eleição ganhamos no voto,

mas achar que o povo mineiro é burro, isso não vamos aceitar. E disse aqui, tão logo

se  passaram  as  eleições,  que  faria  em  quatro  anos  uma  oposição  ferrenha  ao

governador do Estado Fernando de Dilma, do PT e do Vaccari também. Eu disse que

aquilo que fosse bom para Minas Gerais teria o meu apoio, mas cobraria todas as

promessas  e  os  compromissos  feitos  pelo  então  candidato  durante  a  campanha

eleitoral.

Já começamos a ver que aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral,

que iludiu os mineiros, que foi chamado estelionato eleitoral, não terá condições de

ser cumprido. Logo após o meu pronunciamento, entraremos na discussão de um

projeto que o governador encaminha a esta Casa, o Projeto nº 2.173, para tentar

surrupiar  o  dinheiro  do  cidadão  comum.  Você,  aí,  que  me  acompanha  pela  TV

Assembleia, cuidado! Se você fez um depósito judicial, o governador quer tomar o

seu  dinheiro  para  poder  pagar  conta  que  ele  sabe  que  não  vai  poder  continuar

pagando.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  –  Ilustre  líder,  deputado  Gustavo

Corrêa, primeiramente quero parabenizar V. Exa. Esta Casa estava precisando que

as suas tribunas ecoassem no Estado de Minas Gerais para dizer que nem tudo são

flores,  como alguns  deputados  da  base  do governo  tentam  mostrar.  Eles  tentam

impor um ritmo a esta Casa, aprovando projetos de interesse dos servidores, que

nós, da oposição, de forma coerente, votamos.

Lembro aqui  que o ilustre 1º-secretário desta Casa, nosso colega deputado, por

quem temos muito apreço, esteve nesta tribuna rasgando a matéria da revista Veja.

Vai ter de rasgar a Veja, a Isto É, a Época, o Estadão, a Folha de S.Paulo e O Globo,

que não param de denunciar o Fernando Pimentel do PT, da Dilma e do Vaccari.

Inclusive,  o  Vaccari,  ao ser  interrogado na CPI  da  Petrobras,  dizia  não saber  de
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absolutamente nada e vinha com um discurso pronto, dizendo que as doações feitas

para a campanha do PT no plano nacional, inclusive no estadual, em Minas, eram

verbas  depositadas  legalmente,  ou  seja,  doações  legais.  Mas,  com  a  delação

premiada do diretor-presidente da UTC, Sr. Ricardo Pessoa, ocorreu o que ele não

esperava. Ele não sabia que as suas visitas à sede da UTC, onde ele recebia o que

chamou  de  “pixulé”,  estavam  sendo  filmadas.  V.  Exa.  se  lembra  da  publicação?

“Pixulé” era o dinheiro que ele utilizava para depositar para as campanhas do PT.

Aqui  não é  diferente.  V.  Exa.  citou  a  empresa-fantasma,  e  há  uma outra,  uma

transportadora. Um jovem abriu aqui uma empresa individual com um capital social

de R$30.000,00.  A campanha de Fernando Pimentel  do PT, do Vaccari,  contratou

essa empresa e pagou R$675.000,00. Agora, não foi a oposição que o chamou de

chefe de organização criminosa, mas a Polícia Federal. Polícia Federal subordinada

ao ministro da Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo, que é deputado federal do PT, há

13 anos comandando a Polícia Federal.  É a Polícia Federal.  E aí  o Sr.  Fernando

Pimentel vem dizer que o povo de Minas está constrangido, tentando se enrolar na

bandeira de Minas para encobrir as suas falcatruas da campanha, já que o próprio

TRE reprovou as suas contas por quatro a dois. Ou seja, infelizmente há um laranjal

aqui  em  Minas  Gerais,  especificamente  nas  contas  de  campanha  do  Fernando

Pimentel, que V. Exa. aborda muito bem nesta tribuna.

O  deputado  Gustavo  Corrêa*  –  Agradeço  o  seu  aparte,  deputado  Sargento

Rodrigues, e volto aqui a dizer: espero que a Justiça Eleitoral, pela qual tenho o maior

respeito e na qual tenho sobretudo confiança, faça essa apuração. V. Exa. já bem

disse que a Corte reprovou as contas do atual governador e já o condenou, com

multa  sobre  a  sua  prestação,  pelo  placar  de  quatro  a  dois,  em  função  de  ter

extrapolado  os  tetos  previstos  na  sua  campanha.  É  quando  começamos  a

exatamente ver essa farra de incoerência e, como diz V. Exa., de laranjal. Isso não

direi,  mas posso dizer que é um pomar de frutas cítricas. Quero aqui exatamente

alertar para o fato de que muita coisa ainda virá à tona, como V. Exa. bem disse. Não

é  este  parlamentar,  não  é  V.  Exa.,  deputado  Sargento  Rodrigues,  muito  menos

qualquer outro parlamentar da Casa que diz isso. Quem tem feito essas afirmações

nos  órgãos  de comunicação é  o  ministro  do  STJ,  que  comprovou claramente  as
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ligações entre o governador e o Sr. Bené. Quem tem feito isso é a Polícia Federal.

Mas  não entrarei  nesse tema,  só pegarei  um gancho,  quando V.  Exa.  diz do Sr.

Vaccari, no episódio da Petrobras.

O  atual  governador  de  Minas,  minhas  senhoras  e  meus  senhores,  na  última

semana, fez questão de dizer que as acusações a ele imputadas eram uma afronta a

Minas Gerais. Que se enrolaria, como V. Exa. bem disse, na tão honrada bandeira

mineira para fazer a defesa deste povo e que não aceitaria determinadas calúnias e

afirmações.  Subo a esta tribuna, deputado Dalmo Ribeiro Silva, para cobrar,  mais

uma vez, que o atual governador de Minas Gerais, o Fernando da Dilma, do PT, do

Vaccari e de outros tantos mais, comece a defender os interesses de Minas Gerais.

Porque a tão falada Petrobras nos dias de hoje, deputado Fábio Cherem, vice-líder do

governo, foi aos órgãos de imprensa, na última semana, para dizer, deputado Duarte

Bechir, que o projeto do gasoduto, pelo qual a presidenta Dilma veio aqui – como veio

à 381 várias vezes lançar obra, dizer que vai duplicar – está suspenso.

Gente, vamos voltar a algo para o qual este parlamentar vem alertando os mineiros

desde que se passaram as eleições. A presidenta da República foi reeleita por uma

pequena  maioria  dos  brasileiros.  O  atual  governador  de  Minas  Gerais,  que é  do

partido da presidenta da República e foi ministro da presidenta da República, ajudou

para que várias fábricas saíssem de Minas Gerais e fossem para outros estados. E o

País hoje enfrenta uma grave crise econômica, em função de desonerações fiscais

realizadas pelo governador. Afirmei sempre, nesta tribuna, que os dois se utilizaram

dos piores mecanismos para ser reeleitos. Iludiram os mineiros e os brasileiros com

promessas  e  com  compromissos  que  não  poderiam  ser  realizados.  E,  deputado

Ulysses Gomes, a pesquisa CNI-Ibope feita na última semana e divulgada na manhã

de ontem  constatou  que a  presidenta  da  República  tem o  pior  índice  da  história

daquele instituto. Quando alguns deputados aqui subiam, diziam que era choro dos

derrotados. Será que, então, 92% dos brasileiros foram derrotados nas eleições? A

aprovação da presidenta da República, pasmem os senhores, é de apenas 8%. Será

que eu é que estou equivocado ou a presidenta da República? Será que a presidenta

da República, que disse que não haveria aumento da energia elétrica, que a gasolina

não subiria, tem feito exatamente essas ações? Não.
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Tem demonstrado total incoerência do seu governo. Criticou bravamente, durante a

campanha, o senador Aécio Neves. Dizia que o senador Aécio Neves iria privatizar,

que  o senador  Aécio  Neves  iria  tomar  medidas  impopulares.  Quem tomou essas

medidas e  quem tem tomado essas ações? A presidenta  da República,  que não

demonstra ter respeito com os mineiros e os brasileiros, que mentiu de cara lavada

na propaganda eleitoral, dizendo que o Brasil estava em um mar de rosas, que não

tínhamos desemprego, que a economia estava crescendo. Está a Fiat mandando 12

mil embora; a Mercedes, fechando; e a Volkswagen, mandando embora. Será, gente,

que  este  parlamentar  está  equivocado?  Será  que  os  deputados  do  partido  da

presidente  da  República  e  do  governador  não  enxergam  isso?  Vamos  olhar  a

verdade.  Passaram-se  seis  meses,  e  o  que o  governador  do  Estado fez?  Nada.

Apenas atacou a gestão passada, que foi reconhecida como a melhor dos últimos

anos pelo Ministro da Fazenda, pelo Banco Central. E há deputado que ainda sobe

aqui  para fazer  crítica.  Se hoje temos asfalto  em todos os municípios mineiros  é

graças a Aécio Neves; se temos telefone celular, é graças a Aécio Neves.

E o atual governador, de cara lavada, ainda afirmou quando assumiu o governo que

o Estado estava sem dinheiro para pagar absolutamente tudo. Bastou a oposição,

deputado  Sargento  Rodrigues,  ameaçá-lo  judicialmente  que  o  dinheiro,  deputado

Duarte  Bechir,  apareceu,  igual  à  fábrica  do  Tio  Patinhas.  Da noite  para  o  dia,  o

dinheiro apareceu. E o dinheiro do Banco do Brasil que V. Exa. bem citou aqui, que foi

bloqueado  única  e  exclusivamente  por  causa  de  questões  eleitoreiras,  bastou  o

governador Pimentel assumir que chegou. Mas se passaram seis meses, e não foi

feito nada. E os mineiros sendo prejudicados.

Agora chega o governador para atender meia dúzia de companheiros políticos e

aliados,  que  estiveram  ao seu  lado  na  campanha eleitoral  e  fizeram  questão de

difamar determinados candidatos durante todo o processo, e resolve conceder uma

série de reajustes aos servidores do Estado. E a oposição é favorável, mas que dê

esse reajuste de acordo com a responsabilidade que deve ter um governante. Não é

apenas dar o reajuste de um lado, depois querer roubar o salário de um cidadão

comum de outro. Isso, infelizmente, não vamos aceitar. Então quero alertar todos os

mineiros  e  brasileiros:  vocês  foram  iludidos  pela  presidenta  da  República  e  pelo
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governador do Estado, que aqui não tem feito absolutamente nada, a não ser críticas

ou entrar em incoerência com as suas posturas no passado.

Espera  este  parlamentar  que  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  tome  as  medidas

necessárias em relação a essa denúncia que acabei de fazer. Se houver algum outro

órgão de comunicação que tenha recebido da campanha do então candidato valor

parecido, este parlamentar quer saber e apresentar aqui nesta tribuna.

* – 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.

Designação de Comissões

O presidente – A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 34/2015. Pelo Bloco

Minas  Melhor  –  BMM:  efetivos  –  deputados  Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia;

suplentes  –  deputados  Vanderlei  Miranda  e  Professor  Neivaldo;  pelo  Bloco

Compromisso com Minas Gerais  – BCMG: efetivos – deputados Agostinho Patrus

Filho e Tiago Ulisses; suplentes – deputados Fábio Cherem e Cássio Soares; pelo

Bloco Verdade e Coerência – BVC: efetivo – deputado Sargento Rodrigues; suplente

– deputado Bonifácio Mourão. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Indicação nº  16/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –  deputados  Paulo  Lamac  e

Professor Neivaldo; suplentes – deputado Ivair Nogueira e deputada Cristina Corrêa;

pelo  BCMG:  efetivos  –  deputados  Wander  Borges  e  Isauro  Calais;  suplentes  –

deputada Arlete Magalhães e deputado Dirceu Ribeiro; pelo BVC: efetivo – deputado

Carlos Pimenta; suplente – deputado Nozinho. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão
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Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.361 a 1.363 e 1.375/2015, da

Comissão de Política Agropecuária, 1.339 a 1.360, 1.364 a 1.374 e 1.405/2015, da

Comissão de Educação, 1.380 a 1.382/2015, da Comissão do Trabalho, 1.383/2015,

da  Comissão  de  Transporte,  1.392/2015,  da  Comissão  de  Minas  e  Energia,  e

1.406/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do art.

104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:

de Assuntos Municipais – aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 30/6/2015, dos

Requerimentos nºs 1.128 e 1.129/2015, do deputado Tony Carlos, e 1.209, 1.212,

1.213 e 1.215/2015, do deputado Wander Borges;

de  Transporte  –  aprovação,  na  16ª  Reunião  Ordinária,  em  30/6/2015,  dos

Requerimentos nºs 1.141/2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.147/2015, do

deputado Anselmo José Domingos, 1.181 a 1.193/2015, da Comissão de Assuntos

Municipais, e 1.204/2015, do deputado Anselmo José Domingos;

de  Educação  –  aprovação,  na  6ª  Reunião  Extraordinária,  em  30/6/2015,  dos

Requerimentos  nºs  826  a  849/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  877/2015,  do

deputado Celinho do Sinttrocel, 907/2015, da deputada Ione Pinheiro, 931/2015, do

deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  950  a  995/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  e

1.067/2015, do deputado Ulysses Gomes;

de  Cultura  –  aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em  1º/7/2015,  dos

Requerimentos nºs 1.146/2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.151/2015, do

deputado Celinho do Sinttrocel, e 1.248/2015, do deputado Thiago Cota;

e de Direitos Humanos – aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 1º/7/2015, dos

Requerimentos nºs 1.100 e 1.232/2015, do deputado Geraldo Pimenta, 1.109/2015,

da Comissão de Segurança Pública, e 1.150/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel

(Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, suscito uma questão de ordem com

o seguinte teor, para apreciação de V. Exa. e dos demais membros da Mesa. (– Lê:)
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“Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que

esta  subscreve,  com fundamento  no  art.  165 e  seguintes,  do  Regimento  Interno,

solicita, nesta questão de ordem, que a presidência esclareça o verdadeiro sentido do

art. 22 do Regimento Interno desta Casa, especialmente ao alcance desse dispositivo

no que diz respeito à fiel observância da sequência de desenvolvimento dos trabalhos

no decorrer das reuniões ordinárias e extraordinárias. Indaga-se: 1 – É possível, após

a conclusão de um procedimento  previsto em uma determinada  fase  da reunião,

iniciar-se  outro  procedimento  também previsto,  sem que seja  resolvida,  de  forma

conclusiva, questão incidental, regimentalmente cabível,  previamente apresentada?

Como exemplo hipotético, seria possível passar do item 3 para o item 4 da 2ª Fase da

2ª  Parte,  sem  que  fosse  previamente  resolvida  uma  questão  previamente

apresentada relativa  ao  quórum para  prosseguimento  da  reunião? Analogamente,

será possível passar-se do item 1 para o item 2 da 1ª Fase da 1ª Parte, estando

pendente a resolução definitiva de questão relativa a existência de quórum? 2 – Se

considerada  inadmissível  a  hipótese  de  que,  em  qualquer  das  fases  e  itens  das

partes regimentalmente previstas para o desenvolvimento de uma reunião, possa se

iniciar  um procedimento subsequente enquanto pendente questão regimentalmente

admissível apresentada previamente, quais são as consequências acerca da validade

do  procedimento  adotado  sem  que  tenha  sido  resolvida  a  questão  previamente

levantada? Como exemplo hipotético, seria possível inciar-se a votação de pareceres

de redação final, após finalizada a votação de projetos de lei, enquanto está pendente

de solução um pedido de verificação de quórum?”

Sr. Presidente, considerando a questão de ordem aqui suscitada, na data de ontem,

o deputado Hely Tarqüínio, presidindo a reunião, fez a abertura dos trabalhos com

quórum necessário  para  a sua abertura.  Logo em seguida,  o  deputado Professor

Neivaldo,  verificando  de  plano  que  não  havia  quórum  para  a  continuação  dos

trabalhos,  pediu  ao  deputado  Hely  Tarqüínio,  que  naquele  momento  presidia  a

reunião,  o  encerramento  de  plano,  considerando  que  não  havia  quórum  para  a

continuação dos trabalhos. O presidente Hely Tarqüínio, percebendo que não havia

quórum, pensou que poderia fazer a recomposição de quórum. A recomposição de

quórum foi pensada pelo deputado Professor Neivaldo, que, de imediato, saiu das

dependências do Plenário, após ter pedido o encerramento de plano, de modo que,
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caso não fosse atendido, de plano, houvesse a recomposição de quórum. O deputado

Hely Tarqüínio, sem atender a esse questionamento, sem atender à recomposição de

quórum, passou a fazer a leitura das mensagens do governador. Somente depois que

havia conseguido o que desejava e o que lhe era conveniente, enquanto presidia

aquela  reunião,  que  era  fazer  a  leitura  das  mensagens  do  governador,  fez  a

recomposição de quórum. Foi  claro,  cristalino,  que o deputado Hely Tarqüínio, no

momento em que presidia a reunião, deixou de fazer a recomposição de quórum, fez

a  leitura  das  mensagens  do  governador  e  só  depois  atendeu  ao  pedido  de

recomposição  de  quórum.  Este  deputado,  presente  no  Plenário,  entendendo  que

havia ali um erro cometido pela presidência, um erro, eu diria, grosseiro na condução

dos trabalhos, suscitou várias questões de ordem, e o ilustre deputado Hely Tarqüínio

não permitiu nenhum questionamento, dando sequência a sua fala, além de encerrar

a reunião, sem sequer responder a nenhum questionamento feito por este deputado.

Acredito que houve um erro gravíssimo na condução dos trabalhos na data de ontem,

considerando que o deputado Hely Tarqüínio deixou de recompor o quórum, como

previsto nas fases do art. 24, §§ 1º e 2º, e do art. 25. Esta é, Sr. Presidente, deputado

Ulysses Gomes, a questão de ordem que suscito para que V. Exa. possa apreciá-la.

Obviamente, feita a questão de ordem, pedimos que o ato praticado pelo deputado

Hely Tarqüínio, ontem, seja anulado de pleno direito, porque não se pode passar de

uma fase para outra, havendo uma questão de ordem suscitada. É praxe que, ao ser

questionado, presidente, se ele entender que há matérias importantes e que precisa

dar sequência à leitura da ata ou de outras correspondências, ele determine que seja

feita a recomposição de quórum. No entanto, o deputado Hely Tarqüínio só fez a

recomposição de quórum, depois de ter feito a leitura, desobedecendo frontalmente

ao  Regimento  Interno.  Portanto  este  deputado  pede  a  anulação  dos  atos  e,

consequentemente, da leitura das mensagens, para que elas possam ser lidas no

momento adequado, obedecendo-se fielmente ao Regimento Interno desta Casa.

O presidente – Suas indagações estão registradas e serão devidamente analisadas

pela Mesa da Assembleia.

Despacho de Requerimentos

– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do
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art. 232 do Regimento Interno, o Requerimento Ordinário nº 1.881/2015, do deputado

Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 944/2011, os

Requerimentos Ordinários nºs 1.882, 1.883, 1.884, 1.885, 1.886, 1.887, 1.888, 1.889,

1.890, 1.891, 1.892, 1.893, 1.894, 1.895, 1.899 e 1.900/2015, do deputado Wander

Borges, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 652, 653, 658,

715, 753, 757, 758, 759, 761, 762, 764, 766 e 768/2011, 2.001/2008, 3.078/2009 e

756/2011, respectivamente; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, o Requerimento Ordinário nº 1.897/2015, do deputado Gustavo Valadares e

outros, em que solicitam a convocação de reunião especial para a entrega do título de

Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Anastácio Mileno Freire Bandeira.

Discussão e Votação de Pareceres

– A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.864 e 2.019/2015 (À

sanção.).

Votação de Requerimentos

O presidente – Requerimento Ordinário nº 1.896/2015, do deputado Anselmo José

Domingos,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Concessionária  das  Rodovias

Centrais  do  Brasil  –  Concebra  –  pedido  de  providências  necessárias  à

disponibilização  do  sinal  de  telefonia  móvel  em  toda  a  extensão  da  BR-153  de

responsabilidade dessa concessionária. Em votação, o requerimento. As deputadas e

os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.898/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado às operadoras de telefonia Vivo, Claro, Tim e Oi pedido

de providências para impedir que os consumidores do Município de Frutal tenham

seus direitos violados com o bloqueio e a forma de comercialização da internet móvel.

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 250/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita 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,  que se



699
____________________________________________________________________________

refere  à  luta  pela  preservação  dos  tesouros  do  Rio  São  Francisco.  A Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Votação do Requerimento nº 317/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

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.  A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. As deputadas e os deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Discussão e Votação de Indicações

O presidente – Discussão, em turno único, da Indicação nº 6/2015, do nome da Sra.

Liza Prado para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de

Minas Gerais – Utramig. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em

discussão, a indicação. Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em

que solicita o adiamento da Indicação nº 6/2015. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 7/2015, do nome da Sra. Júlia Amélia

Mitraud Vieira para o cargo de presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto – Faop.

A Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. Em discussão,  a indicação.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que solicita o adiamento

da Indicação nº 7/2015. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 8/2015, do nome da Sra. Michele Abreu

Arroyo  para o  cargo de presidente  da  Fundação Instituto Estadual  do  Patrimônio

Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  –  Iepha.  A Comissão  Especial  opina  pela

aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a  indicação.  Vem  à  Mesa  requerimento  do

deputado Gustavo Corrêa em que solicita o adiamento da Indicação nº 8/2015. Em

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

como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.
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Discussão, em turno único, da Indicação nº 9/2015, do nome do Sr. Augusto Nunes-

Filho para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado – FCS. A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Vem à Mesa

requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que solicita o adiamento da Indicação

nº 9/2015. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 11/2015, do nome do Sr. Flávio Góes

Menicucci para o cargo de diretor-geral  do Departamento de Obras do Estado de

Minas  Gerais  –  Deop.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do nome.  Em

discussão, a indicação. Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em

que solicita o adiamento da Indicação nº 11/2015. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 12/2015, do nome do Sr.  Márcio da

Silva Botelho para o cargo de diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

A Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. Em discussão,  a indicação.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que solicita o adiamento

da Indicação nº 12/2015. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  13/2015,  do  nome  do  Sr.Gustavo

Gastão  Corgosinho  Cardoso  para  o  cargo  de  membro da  Diretoria  Colegiada  da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG. A Comissão Especial opina pela

aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a  indicação.  Vem  à  Mesa  requerimento  do

deputado Gustavo Corrêa em que solicita o adiamento da Indicação nº 13/2015. Em

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

como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

2ª Fase

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

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

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Lei  nºs  1.864  e  2.019/2015,  apreciados  na  extraordinária  realizada  hoje,  pela

manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  –  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015,  do

governador  do Estado e do Tribunal  de Justiça,  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. 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  2,  que apresenta.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discuti-lo,  o  deputado

Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* – Caro presidente desta reunião, deputado Ulysses

Gomes,  que  já  antecipou  aos  que  acompanham  os  nossos  trabalhos  seja  pelas

galerias, seja no Plenário, seja pela TV Assembleia, que tem levado a imagem dos

nossos trabalhos a todos os mineiros, o tema de nossa fala.

Subo a esta tribuna para discutir o que é, na minha opinião, um dos projetos mais

polêmicos e mais irresponsáveis que um governador do Estado já encaminhou a esta

Casa. Trata-se do Projeto de Lei nº 2.173/2015. Gostaria de pedir à assessoria da

Casa que trouxesse o projeto a este parlamentar, porque faço questão de ler o que foi

encaminhado a esta Casa. Depois passarei a discutir sobre o mesmo.

Como bem dito, trata-se de projeto, de autoria do governador do Estado – e, para

minha surpresa,  em conjunto com o desembargador  Pedro Bitencourt  Marcondes,

presidente do Tribunal de Justiça –, 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
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precatórios e da assistência judiciária, bem como amortização da dívida. O referido

projeto  tem  11  artigos,  e,  como  aqui  já  foi  bem  dito,  algumas  emendas  foram

apresentadas nas comissões em que passou. A este parlamentar causa estranheza a

rapidez, caros parlamentares, com que o governo tem interesse em aprovar o projeto.

Na Mensagem nº 52, de 23/6/2015, encaminhada a esta Casa pelos dois autores,

estes afirmam o seguinte – e não é este parlamentar que está aqui afirmando, mas os

autores: “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”  –

pasmem as senhoras e os senhores – “não sejam aprovadas, corre-se o risco de, a

partir  de  agosto  de  2015,  haver  contingenciamento  sobre  o  pagamento  das

remunerações dos servidores públicos estaduais, dos proventos dos inativos e dos

repasses  para  os  demais  Poderes”.  Aqui  já  verificamos  uma grande  incoerência.

Existem,  pela  Constituição  do  nosso  país,  três  Poderes:  Executivo,  Judiciário  e

Legislativo. Se um projeto é assinado pelo Executivo e pelo Judiciário, só sobra um

Poder,  o  Poder  Legislativo.  Então  na  mensagem  deveria  constar,  para  o  Poder

Legislativo, que teria contingenciamento dos repasses dos recursos para esta Casa.

Em segundo lugar, causa estranheza e mostra a incoerência deste governo quando

os autores afirmam que há um alto déficit orçamentário no Estado de Minas Gerais.

Se  há  um  alto  déficit  orçamentário  no  nosso  estado,  o  governador  beira  a

irresponsabilidade, porque tem encaminhado a esta Casa semanalmente reajuste dos

servidores da educação, da saúde, do sistema de defesa social. Quero aqui deixar

claro: a oposição contribuiu não apenas apoiando, mas dando presença em Plenário

para que esses projetos fossem aprovados. Se não fosse o apoio da oposição, esses

projetos  não  teriam  sido  aprovados  nesta  Casa.  Seremos  sempre  favoráveis  ao

servidor bem remunerado, com condições de trabalho melhor. Então tenham sempre

essa clareza. Mas, se o governador, que fala que há um alto déficit orçamentário, tem

proposto aumentos, há algo errado. Todos sabem que, se você recebe R$100,00 e

gasta  R$200,00,  você  vai  ter  problema.  Se  já  está  devendo  R$200,00,  você  vai

querer dever R$400,00? O que o governador tem feito é basicamente isso.

Em linhas gerais, não gastarei os meus 30 minutos hoje porque quero deixar isso
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para  discutir  durante  um  bom  tempo,  deputado  Ulysses  Gomes,  presidente,  pois

tenho certeza de que o governo do Estado vai rever esse projeto, em função de algo

e de inúmeras ações que já foram realizadas em outros estados.

O que o governador quer? Prestem atenção, D. Maria, do Barreiro, Joaquina, de

Uberlândia, ou você que tem um litígio.  A Maria tem brigado com o Joaquim pelo

seguinte: o Joaquim é proprietário do imóvel onde a D. Maria, do Barreiro, tem uma

pequena padaria. A D. Maria, do Barreiro, coitadinha, tem trabalhado, vendido seu

pãozinho, seu leite, seu queijo, mas no final do mês a conta não está dando certo.

Por quê? Porque a presidência da República não tomou as medidas necessárias para

controlar a inflação. Então a D. Maria, do Barreiro, ligou para o Joaquim e pediu para

baixar o aluguel, porque não está dando conta de pagá-lo. O que o Joaquim falou?

“Não aceito, não, D. Maria”. Aí a D. Maria foi à defensoria pública, local em que o

deputado Ulysses Gomes foi contemplado com medalha na última semana. Lá eles

falaram para entrar em juízo com uma ação para ver quem está com a razão, se é a

D.  Maria  ou  se  é  o  Joaquim,  de  Uberlândia.  Aí,  todo  mês,  D.  Maria  deposita,

coitadinha, o valor do aluguel numa conta específica chamado depósito judicial.

Vocês sabem o que o governador está fazendo? Ele está pegando, coitadinha, o

dinheiro da D. Maria, que trabalhou anos para pagar as contas de campanha dele, as

contas  que  prometeu  aos  mineiros  que  ia  fazer,  que  ia  aumentar  o  salário  dos

servidores,  que  ia  fazer  isso,  que ia  fazer  aquilo.  Aí  o  governador,  sabendo  que

mentiu aos mineiros, está apertado porque não há como fazer o que prometeu. Ele

prometeu que ia dar aumento, e já votou o aumento nesta Casa. Agora, desculpe a

expressão, ele está com o pepino na mão, ou com a brocha na mão. Ele não sabe o

que fazer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque ele não terá dinheiro

para honrar as falsas promessas que tem feito aos servidores da educação, da saúde

e do sistema prisional. Ele vai rapar, como gostavam de dizer alguns deputados no

passado, o tacho do Judiciário para pagar as contas de toda a campanha. E o pior:

vai que amanhã D. Maria chega a um acordo, meus caros amigos deputados, com o

Joaquim, e resolve pegar o dinheirinho que depositou ali. Cadê o dinheiro? Não é o

gato comeu, não, é o governador levou e não vai devolver. Coitadinha da D. Maria.

Então, tenho certeza – aí vou discutir esse projeto mais longamente e vou utilizar
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dos meus 30 minutos na próxima reunião – de que os deputados não vão dormir

tranquilos ao saber que D. Maria, que trabalhou anos, vai perder seu dinheiro porque

o governador tem de pagar contas da sua campanha. Não podemos votar desse jeito.

Isso é inconstitucional, e aqui vamos destacar nas próximas reuniões.

Quero  alertar  os  mineiros,  você  que  trabalhou  anos  e  que  tem  uma demanda

judicial: o governador vai levar seu dinheiro, você vai ficar sem seu dinheiro porque,

depois que sair do caixa do aparelho judicial, não volta, não. Ou então, sabe o que

ele vai fazer? Vai pagar precatório. Aí a oitava geração da D. Maria vai receber esse

dinheiro. Então, estou muito preocupado com esse projeto. Não podemos penalizar

os  mineiros.  Mais  do  que  isso,  há  outro  agravante,  e  tenho  certeza  de  que  os

deputados vão ser solidários comigo: o prefeito da nossa capital, por exemplo, Márcio

Lacerda,  tem  naquele  fundo  algo  em  torno  de  R$300.000.000,00,  o  dinheiro  da

prefeitura de Belo Horizonte, para investir em saúde, para construir escola e hospital.

O que o governador vai fazer? Vai pegar o dinheiro que não é dele. Que me perdoem

a palavra, o governador está roubando dinheiro do cidadão comum, está rapando o

tacho  do  cidadão  comum.  Tenho  certeza  de  que  nas  próximas  sessões  deste

parlamento teremos o apoio de todos os deputados: ou para que o governo retire

esse projeto ou para que possamos discuti-lo, e a oposição estará aqui obstruindo os

trabalhos. Nosso compromisso e nossa responsabilidade é não permitir que D. Maria,

do Barreiro, e Joaquim, de Uberlândia, sejam penalizados.

* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, verificando que não há quórum para a

continuação dos trabalhos, peço a V. Exa. que preserve os 19 minutos e 38 segundos

que  ainda tenho para  discutir  o  projeto  na  próxima reunião  e  encerre  os  nossos

trabalhos.

O  presidente  –  Deputado,  vou  pedir  que  se  mantenham  os  19  minutos  e  38

segundos que solicitou.

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
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deputados  para  a  especial  de  segunda-feira,  dia  6,  às  15  horas,  e  para  a

extraordinária na mesma data, às 18 horas, nos termos dos editais de convocação.

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.194/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da deputada Geisa Teixeira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Menor Carente Padre Vitor – AMCPV –,

com sede no Município de Três Pontas.

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 1.194/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Menor  Carente Padre  Vitor  – AMCPV –, com sede no Município de  Três Pontas,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como  escopo  promover  atividades  sociais,  assistenciais,  culturais,  esportivas  e

recreativas aos seus associados e à comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  pretende  manter  parcerias  e  convênios  com

estabelecimentos comerciais e instituições públicas ou privadas, no âmbito municipal,

estadual e federal, a fim de viabilizar o acesso da comunidade e seus associados à

saúde,  cultura,  segurança,  lazer  e  educação,  bem como atuar  continuamente  em

defesa dos direitos do cidadão.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol

da cidadania dos moradores de Três Pontas, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.194/2015, em turno

único, na forma apresentada.



706
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 2 de julho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.259/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana Estadual de Conscientização do Autismo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/5/2015  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

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 1.259/2015 tem por finalidade instituir a Semana Estadual de

Conscientização do Autismo, a ser realizada anualmente na semana do dia 2 de abril.

O autor da matéria, em sua justificação, esclarece que a semana deve incluir o dia

2 de abril por ser essa data consagrada pela Organização das Nações Unidas – ONU

– como Dia Internacional do Autismo.

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 da proposição 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
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consubstanciada  no  projeto  sob  comento.  Em  decorrência  disso,  não  há  óbice  à

deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Contudo, é importante observar que o art. 2º da proposição determina que, durante

a  semana  que  se  pretende  instituir,  serão  desenvolvidas  ações  educativas  como

palestras, seminários e cursos, com o objetivo de conscientizar o cidadão sobre os

direitos  da  pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista.  Tal  comando  deve  ser

suprimido por ser incompatível 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  norteia  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.

Em  decorrência  dessa  constatação,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de suprimir o art. 2º 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

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto,  considerando-se,  inclusive,  o Projeto  de Lei  nº  1.046/2015,  de  autoria  do

deputado Gilberto Abramo, que institui o Dia de Conscientização sobre o Autismo,

matéria que já foi apreciada e aprovada por esta Comissão.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 1.259/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Conscientização do Autismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização do Autismo, a ser

realizada anualmente na semana do dia 2 de abril.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – João Alberto – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.497/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de Lei  nº  5.702/2014,  institui  a  Semana Estadual  de

Valorização da Vida e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/5/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus 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 1.497/2015 pretende instituir a Semana Estadual de Valorização

da Vida,  a  ser  realizada,  anualmente,  na  semana  que  compreender  o  dia  10  de

setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data tem como diretrizes alertar a

população  sobre  como  diagnosticar  possíveis  suicidas,  utilizando  veículos  de

comunicação de grande acesso; promover o encontro com especialista na área para

debater o assunto; elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, tais

como  escolas  e  hospitais,  capacitando  funcionários  para  lidar  com  pessoas  que

tenham pensamentos suicidas.

A proposição também estabelece que a Semana Estadual de Valorização da Vida

será  incluída  no  calendário  oficial  de  eventos  do  Estado  e  que,  durante  sua

realização, serão promovidas palestras, debates, audiências públicas, propagandas e

produção de material gráfico.

A matéria em análise foi apresentada no final da legislatura passada, entretanto, por

decurso  de  prazo,  não  foi  analisada  por  esta  comissão  no  exercício  do  controle

preventivo de constitucionalidade.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu

art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União
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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  a  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 atentar para algumas impropriedades.

Primeiro,  não é possível  a  inclusão da referida semana no calendário oficial  de

eventos  do  Estado,  uma  vez  que  não  ele  não  existe.  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. Assim, torna-se dispensável comando legal

com essa finalidade.

Outro ponto inadequado é a determinação da realização de eventos e da produção

de  material  gráfico,  extrapolando  a  esfera  legislativa  e  adentrando  domínio

institucional próprio do Poder Executivo. Essas atribuições 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  a  referência  a  medidas  e  ações

concretas,  de  natureza tipicamente  administrativa,  as  quais  devem  ser  realizadas

conforme  juízo  discricionário  de  conveniência  e  oportunidade,  a  cargo  do  Poder

Executivo.
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À vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº 1, que tem como finalidade corrigir as inadequações 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 exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.497/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Valorização da Vida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a Semana Estadual de Valorização da Vida, a ser realizada

anualmente  na  semana que compreender  o  dia 10  de  setembro,  Dia  Mundial  de

Prevenção ao Suicídio.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – João

Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.502/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos deputados João Leite e Ivair Nogueira, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 982/2011, tem por objetivo criar a

Medalha do Mérito Desportivo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/5/2015  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, em obediência ao art. 188, combinado com o

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

O  Projeto  de  Lei  nº  1.502/2015  tem  por  finalidade  criar  a  Medalha  do  Mérito

Desportivo,  destinada  a  condecorar  cidadãos  e  entidades  que  se  destaquem  por

serviços  prestados  ao  esporte,  a  ser  entregue  anualmente  pelo  governador  do

Estado, no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.

Essa proposição pretende atualizar, de acordo com os preceitos jurídicos vigentes,

a Lei nº 3.113, de 14 de maio de 1964, que criou a Medalha do Mérito Esportivo, e

tem sua revogação proposta no art. 7º.

A matéria sob comento tramitou nesta Casa na legislatura passada, oportunidade

em que esta  Comissão analisou o  projeto no  exercício do  controle preventivo  de

constitucionalidade.  Fundamentada na  argumentação  anterior,  nossa atual  análise

inclui alguns pontos que julgamos pertinentes e sobre os quais passamos a discorrer.

Com relação à competência  legislativa,  o estado membro pode legislar  sobre  a

instituição de medalhas e distinções honoríficas, uma vez que essa matéria não está

elencada  como  competência  privativa  da  União,  no  art.  22  da  Constituição  da

República, e não pode ser definida como assunto de interesse local, o que, segundo

o art. 30 da mesma Carta, cabe aos municípios.

Ademais, com relação à iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da Constituição

Mineira não reserva a matéria em análise à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos

Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Não

há, portanto, impedimento à deflagração do processo legislativo por membro desta

Assembleia.

Cabe ressaltar ainda que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do art.

90 da Constituição Mineira, que determina ser competência privativa do governador

do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas quando estabelece, em seu

art. 3º, que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Contudo,  com  a  finalidade  de  incluir  alterações  pertinentes  e  corrigir

impropriedades, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1. Passamos

então a esclarecer as modificações propostas.

Tendo como fundamento  sugestão do deputado João Leite,  um dos  autores da

matéria em tela, acrescentamos um novo parágrafo (§ 2º) ao art. 2º, com a finalidade
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de  assegurar  que  os  atletas  vinculados  às  federações  esportivas  mineiras  que

conquistarem medalhas em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Pan-Americanos e em

Copas do Mundo de Futebol sejam agraciados com a Medalha do Mérito Desportivo,

por serem essas as principais competições esportivas internacionais.

É importante observar que o inciso I do art. 2º do projeto estabelecia como uma

categoria a ser condecorada com a medalha o “atleta que tenha alcançado, individual

ou  coletivamente,  resultado  de  significativo  valor  para  o  Estado  e  o  País  em

competições oficiais”. Nesse caso, se um time de futebol ganhasse um importante

torneio,  cada um de seus atletas  seria agraciado individualmente e,  como seriam

concedidas, por ano, até 25 medalhas, cerca de metade ficaria comprometida com

uma única modalidade, podendo impossibilitar que todas as categorias relacionadas

na proposição fossem devidamente agraciadas, como determinava o § 2º de seu art.

2º, que passou, no substitutivo que apresentamos, a ser o § 1º do mesmo artigo.

Em decorrência disso, elaboramos nova redação o inciso I do art. 2º, a fim de que a

medalha seja concedida ao atleta ou à equipe que tenha alcançado resultado de

significativo  valor  para  o  Estado  e  o  País.  Como  acontece  em  competições

internacionais,  a equipe ganhará uma medalha, e cada um de seus componentes

receberá uma réplica.

Constatamos também que a redação dada ao § 2º do art. 2º da proposição obrigava

a condecoração de, no mínimo, três representantes de cada uma das seis categorias

relacionadas no caput do dispositivo. Propomos nova redação para esse dispositivo,

com a finalidade de assegurar a condecoração de todas as categorias e, ao mesmo

tempo, resguardar a autonomia para a indicação daqueles que efetivamente tiverem

se destacado por serviços prestados ao esporte, renumerando-o como § 1º.

Por  ser  inadequado  comando  legal  criando  atribuição  para  órgãos  do  Poder

Executivo,  extrapolando  a  esfera  legislativa,  estamos  suprimindo  do  projeto  em

análise a referência explícita ao Conselho Estadual de Desporto e à obrigação de se

publicar a relação dos agraciados no órgão oficial do Estado.

Esses comandos 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
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da generalidade, que nortearão as atividades do Executivo, sem a ingerência com

medidas e ações concretas, de natureza tipicamente administrativa. Além disso, a

alínea “f” do inciso III do art. 66 da Constituição Mineira estabelece como de iniciativa

privativa do chefe do Executivo a matéria relativa à organização da administração

pública.

Ademais,  suprimimos  o  §  1º  do  art.  2º  da  proposição,  que  estabelecia  que  a

medalha seria concedida a critério do governador, mediante indicação, por se tratar

de atribuição constante da competência do chefe do Executivo, que deve ser melhor

delimitada no regulamento da condecoração.

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 1.502/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria a Medalha do Mérito Desportivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criada  a  Medalha  do  Mérito  Desportivo,  destinada  a  condecorar

cidadãos e entidades que se destaquem por serviços prestados ao esporte.

Art. 2º – A Medalha do Mérito Desportivo será concedida:

I – ao atleta ou à equipe que tenha alcançado resultado de significativo valor para o

Estado e o País em competições oficiais;

II – ao dirigente técnico esportivo e profissionais da área de educação física;

III – à entidade de prática ou de administração do desporto;

IV – ao cidadão que se tenha destacado em atividades de organização, pesquisa ou

difusão do esporte mineiro e nacional;

V – à entidade ou empresa que tenha contribuído efetivamente para a expansão e o

desenvolvimento das práticas esportivas no Estado;

VI  –  à  autoridade  governamental  que  tenha  contribuído  efetivamente  para  a

expansão e o desenvolvimento das práticas esportivas no Estado.
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§ 1º – Serão concedidas até vinte e cinco medalhas a cada ano, assegurada a

condecoração de todas as categorias relacionadas no caput.

§  2º  –  Serão  agraciados  automaticamente  os  atletas  vinculados  às  federações

esportivas mineiras que conquistarem medalhas em Jogos Olímpicos, Paralímpicos,

Pan-Americanos e em Copas do Mundo de Futebol.

Art.  3º  –  A  Medalha  do  Mérito  Desportivo  será  entregue  anualmente  pelo

governador do Estado no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.

Art. 4º – A Medalha do Mérito Desportivo será administrada por um conselho, que

manterá  um  livro  de  registro,  contendo  a  relação  dos  agraciados  e  seus  dados

biográficos, em ordem cronológica.

Art. 5º – As especificações da medalha e os critérios para sua concessão constarão

em regulamento próprio, aprovado por decreto.

Art. 6º – Fica revogada a Lei nº 3.113, de 14 de maio de 1964.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – João

Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 54/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  “dispõe  sobre

medidas para a desoneração fiscal  do processo de habilitação para condução de

veículos automotores para as pessoas de baixo poder aquisitivo ou em situação de

desvantagem social.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.
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Fundamentação

O projeto em exame dispõe, nos termos de seu art. 1º, sobre medidas que o Estado

adotará para a desoneração fiscal de taxas devidas no processo de habilitação para

condução  de  veículos  automotores,  com  o  objetivo  de  possibilitar  o  acesso  de

pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo  ao  processo  de  aprendizagem  e  habilitação

necessária à condução de veículos automotores.

Destacamos  que  projetos  de  lei  de  mesmo  teor  já  tramitaram  na  legislatura

passada.  O  Projeto  de  Lei  nº  2.592/2011  foi  arquivado  sem receber  parecer  e  o

Projeto  de  Lei  nº  3.652/2012  também  foi  arquivado,  tendo,  contudo,  recebido

pareceres favoráveis desta comissão e da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Em seu art. 2º, a proposição define, para os efeitos da lei, as pessoas de baixo

poder aquisitivo ou em situação de desvantagem social. Em seu art. 3º, estabelece as

atribuições do poder público na implementação da política tratada na proposição. Os

artigos seguintes dispõem que a concessão dos benefícios não exime o beneficiário

da  realização  dos  exames  necessários  para  a  habilitação  e  que  os  benefícios

destinam-se a pessoas que comprovem domicílio no Estado. Por fim, o art. 6º dispõe

que o  disposto na  lei  não se  aplica  às  pessoas  que tenham cometido  crimes na

condução  de  veículo  automotor  com  sentença  penal  condenatória  transitada  em

julgado.

Explica o autor da proposição que “a falta de qualificação de inúmeros cidadãos tem

impossibilitado a inserção destes no mercado de trabalho e que a Carteira Nacional

de Habilitação – CNH – tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional,

além  de  realização  pessoal  e  social”.  Entretanto,  os  altos  custos  e  taxas  para

obtenção de uma CNH têm inviabilizado em muitos casos a devida habilitação, em

especial para aqueles com poder aquisitivo menor ou em desvantagem social devido

às vicissitudes da vida.

Salientamos que a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo

são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência

constitucional para realizar tais ações de governo. Situação completamente distinta é

a fixação de diretrizes ou parâmetros para determinada política pública, caso em que
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o  Legislativo  poderá  ter  tal  iniciativa,  cabendo  ao Executivo  a  implementação  ou

execução dessa política, o que ocorre no caso da proposição em análise.

Além  disso,  considerando  que  o  projeto  somente  trata  das  diretrizes  para  uma

política de desoneração fiscal do procedimento de obtenção da CNH, entende-se que

não representa ofensa à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal –, que estabelece uma série de requisitos para a concessão

de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita,

tais como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro causado pela medida e a

adoção de medidas de compensação.

Cabe-nos,  contudo,  esclarecer  que,  em  obediência  ao  Regimento  Interno,  esta

comissão, em sua esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o

aspecto  jurídico-constitucional,  cabendo  a  avaliação  da  conveniência  e  da

oportunidade da matéria às comissões de mérito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 54/2015.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente –  João Alberto,  relator  –  Isauro  Calais  –  Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 137/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 137/2015 pretende obrigar

as  sociedades  administradoras  de  cartões  de  crédito  a  realizar,  mediante  mera

solicitação dos usuários, o cancelamento de compras realizadas sob a modalidade

parcelada.

Publicado no Diário do Legislativo de 8 de março de 2015, foi o projeto distribuído a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise objetiva coibir  abusos praticados por  estabelecimentos

comerciais, ao descumprirem as condições apresentadas na oferta de produtos das

mais  diversas  naturezas.  Assim,  o  consumidor  fica  obrigado a  pagar  as  parcelas

lançadas em sua fatura, ainda que o produto ou serviço não tenha sido entregue na

forma e no prazo estabelecidos quando de sua contratação.

Segundo o autor da proposta, diante do não cumprimento das condições pactuadas

entre as partes, apenas restaria ao consumidor a possibilidade de cancelar a compra

e pedir o estorno do parcelamento autorizado previamente quando da compra dos

produtos. Todavia, sustenta o autor, o cancelamento em tela não encontra acolhida

junto aos fornecedores de  produtos,  os  quais  afirmam que o estorno dos valores

lançados  no  cartão  de  crédito  só  poderia  ocorrer  após  devolução  do produto  ao

centro de distribuição.

Isso significa que o consumidor é obrigado a pagar as parcelas iniciais já lançadas

em seu cartão de crédito sem ter recebido o produto adquirido, consubstanciando

conduta lesiva aos seus interesses e contrária aos ditames estabelecidos no Código

de Defesa do Consumidor.

Feitas essas considerações, observa-se a evidente preocupação do parlamentar de

assegurar  aos  consumidores  mecanismos  legais  capazes  de  evitar  as  práticas

abusivas  descritas.  Ocorre  que,  muito  embora  o  objetivo  da  proposição  seja

possibilitar ao consumidor o direito de cancelar a aquisição dos produtos sem ter que

suportar  o pagamento das parcelas  iniciais  lançadas em seu cartão de  crédito,  a

proposição  em  análise  possui  relação  direta  com  temas  que  fogem  à  temática

consumerista, conforme se verá.

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, seguros, valores, bem como sobre direito civil.

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
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da República. O art. 22 inclui, entre as competências privativas da União, a edição de

leis sobre a política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores.

A  respeito,  foi  recepcionada  pela  Constituição  de  1988  a  Lei  nº  4.595,  de

31/12/1964,  que dispõe sobre a política e as  instituições monetárias,  bancárias  e

creditícias, cujo art. 4º estabelece ser competência do Conselho Monetário Nacional o

disciplinamento do crédito em todas as suas modalidades, e seu controle, por força

da mesma norma, é atribuído ao Banco Central do Brasil.

Sobre a matéria, vejamos o seguinte julgado, oriundo da mais alta corte judiciária

do País:

“Ementa: – Ação direta de inconstitucionalidade. Arguição de inconstitucionalidade

dos artigos 1., 2., 3. e 4. da Lei nº 919/95 do Distrito Federal. Pedido de liminar. –

Embora  essas  normas  digam  respeito  especificamente  ao  Banco  Regional  de

Brasília, que fica autorizado a fazer tal conversão observados esses requisitos legais,

são elas disciplinadoras de operação de crédito de instituição financeira, razão por

que  é  relevante  o  fundamento  da  arguição de inconstitucionalidade com base na

alegação de invasão de competência privativa da União para legislar sobre política de

crédito (artigo 22, VII,  da Constituição Federal),  competência essa que, conjugada

com as de fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito

(artigo 21, VIII, da Carta Magna) e de, por lei complementar, regular a organização, o

funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras

públicas  e  privadas  (artigo  192,  IV,  da  Constituição),  permite  à  União,  de  forma

privativa,  disciplinar  o  crédito  em  todas  as  suas  modalidades,  regulamentando,

inclusive, com a fixação de limites, prazos e condições, as operações de empréstimo

efetuadas com as instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária. –

Ocorrência,  no caso,  do  requisito  da conveniência  da  suspensão dos dispositivos

impugnados. Pedido de liminar deferido, para suspender, ‘ex nunc’ e até final decisão,

os artigos 1., 2., 3. e 4. da Lei nº 919, de 13 de setembro de 1995, do Distrito Federal.

(ADI 1.357 MC/DF, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator:

Ministro Moreira Alves, Julgamento em 19/12/1995).”.

Em complemento, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591, que teve como

relator o Ministro Carlos Velloso, decidiu-se que: “O Conselho Monetário Nacional é
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titular de capacidade normativa – a chamada capacidade normativa de conjuntura –

no  exercício  da  qual  lhe  incumbe  regular,  além  da  constituição  e  fiscalização,  o

funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades

no plano financeiro.”.

Por  oportuno, vale ressaltar  que o Superior  Tribunal  de Justiça,  após reiteradas

decisões acerca da matéria, acabou por editar a Súmula nº 283, que reconhece as

empresas administradoras de cartão de crédito como instituições financeiras, o que,

fatalmente, as submete à fiscalização do Banco Central do Brasil  e às normas do

sistema financeiro nacional.

Também se observa que o projeto em análise objetiva permitir ao consumidor resilir,

ou seja, desfazer o contrato de compra de produtos unilateralmente diante do não

cumprimento  por  parte  do  fornecedor  dos  produtos  das  condições  pactuadas

inicialmente.

Nesse âmbito, vale ressaltar que o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor já

possui proteção contratual que possibilita ao consumidor desistir  da aquisição dos

produtos com a restituição imediata das quantias eventualmente pagas, quando o

contrato for firmado fora do estabelecimento do fornecedor, como nas hipóteses de

aquisição por mala direta, internet, telefone, entre outras.

Já no Código Civil, art. 475, colhe-se a seguinte disposição:

“Art. 475 – A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato,

se  não  preferir  exigir-lhe  o  cumprimento,  cabendo,  em  qualquer  dos  casos,

indenização por perdas e danos.”.

Diante do quadro que se apresenta, é possível afirmar que já há no ordenamento a

possibilidade  de  o  consumidor  desistir  da  aquisição  dos  produtos  diante  do

descumprimento  de obrigações do fornecedor,  exigindo a restituição das quantias

pagas, inclusive perdas e danos, se existentes.

Dito  isso,  a disposição legal  proposta pelo  deputado teria  o  condão de ampliar

significativamente as hipóteses de resolução contratual já previstas em nosso Código

Civil, criando a possibilidade de resolução negocial com a simples manifestação do

consumidor perante a administradora do cartão de crédito.

Muito embora haja evidente proximidade entre muitas das disposições contidas no
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Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, nunca é demais repisar que é no

Código Civil  que estão disciplinados os elementos genéricos estruturantes de uma

relação jurídica contratual, tais como requisitos de validade, pagamento e resolução,

devendo  a  legislação  estadual  estruturar-se  de  maneira  a  não  permitir  que  a

legislação sobre os direitos do consumidor invada o âmbito normativo genérico fixado

no Código Civil.

Nesse aspecto, pode-se dizer que o projeto de lei em análise acabaria por interferir

no conteúdo do Código Civil, especialmente no que tange às hipóteses de resolução

contratual, o que caracterizaria afronta ao texto constitucional, já que cabe à União

legislar sobre direito civil.

Sobre a matéria, vejamos o seguinte julgado:

“Ementa:  –  1.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Lei  estadual  que  regula

obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por contratos

de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei no 11.446/1997, do

Estado de Pernambuco). 3. Vício formal. Competência privativa da União para legislar

sobre  direito  civil,  comercial  e  sobre  política  de  seguros  (CF, art.  22,  I  e  VII).  4.

Precedente: ADI no 1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno,

maioria.  5.  Ação direta  de  inconstitucionalidade  julgada  procedente.  A Advocacia-

Geral da União (AGU) apresentou, no Supremo Tribunal Federal (STF), manifestação

contra  a Lei  nº  9.851/12 do Estado do Espírito  Santo  que dispõe sobre o  tempo

máximo de espera para o atendimento dos usuários de planos particulares de saúde

em  exames,  consultas  e  internações.  Na  Ação  de  Inconstitucionalidade  nº  4818,

proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), a

AGU defendeu que a legislação invade a competência privativa da União sobre direito

civil, comercial e política de seguros, prevista no artigo 22 da Constituição Federal. A

manifestação segue o mesmo entendimento proposto pela entidade.  A Secretaria-

Geral de Contencioso (SGCT), órgão da AGU, destaca que a lei estadual contraria a

Constituição,  uma  vez  que  a  competência  da  União  para  tratar  do  assunto  é

assegurada  pela  Lei  Federal  nº  9.851/12,  que  dispõe  sobre  planos  privados  de

assistência à saúde. Segundo a peça da AGU, as operadoras de saúde estão sujeitas

à Lei Federal nº  9.656/98 que determina que a marcação de consultas, exames e
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quaisquer outros procedimentos, deve ser feita de forma a atender as necessidades

dos consumidores. No documento, a SGCT defende ainda que o STF considera que

as obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar são regidas por

contratos de natureza privada, tema do direito civil. Por isso, a lei estadual estaria

interferindo nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras de planos de

saúde e seus usuários. Sobre o assunto, a SGCT ressaltou também que a Agência

Nacional  de  Saúde editou  a Resolução Normativa  nº  259/11 que trata  de  prazos

máximos para atendimento aos beneficiários de planos de saúde. No STF, o caso é

analisado pelo relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski. (ADI 1646 PE, AÇÃO

DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Relator:  Ministro  Gilmar  Mendes,

Julgamento em 02/08/2006).”.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação

do projeto nesta Casa, a despeito de seu mais alto alcance quanto à proteção aos

interesses dos consumidores.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 137/2015.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 157/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe sobre

normas  de  segurança  para  a  realização  de  grandes  eventos  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no art. 188,

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

A  proposição  em  estudo,  em  seu  art.  2º,  define  eventos  e  festas  como

“concentração de pessoas em locais que possam oferecer risco de segurança, tais

como  ‘shows’  ou  festas  de  quaisquer  natureza,  mesmo  que  sejam  de  caráter

meramente social, onde haja a cobrança de ingressos”. Estabelece ainda em seu art.

3º,  que  as  pessoas,  físicas  ou  jurídicas,  responsáveis  por  esses  eventos  serão

responsabilizadas em caso de tumulto, lesões corporais e por qualquer outro prejuízo.

Esclarecemos que, na legislatura passada, tramitou nesta casa Legislativa o Projeto

de Projeto de Lei  nº 1.137/2011,  com conteúdo semelhante ao da proposição em

estudo, tendo esta comissão aprovado substitutivo. Como não ocorreram mudanças

constitucionais que propiciassem uma nova interpretação da matéria,  ratificamos o

entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a  argumentação  jurídica

apresentada na ocasião:

“O projeto de lei em análise trata de segurança pública, dever do Estado e um de

seus objetivos prioritários, além de ser direito e responsabilidade de todos.

Como finalidade precípua do exercício da segurança pública está a preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos dos arts.

2º, inciso V, e art. 136 da Carta Constitucional Mineira.

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas. Assim, há que se

ressaltar a competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal para

legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece o inciso XII, in fine,

do art. 24 da Constituição da República.

As normas de segurança concernentes aos eventos realizados no Estado vão ao

encontro dos objetivos constitucionais e legais que militam em benefício da proteção

e da defesa da saúde humana,  o que implica a preservação da incolumidade da

pessoa.

Diante  desses  argumentos,  não  vislumbramos  óbices  de  natureza  jurídica,

constitucional e legal à tramitação do projeto nesta Casa.

Todavia, já existe no ordenamento estadual a Lei nº 14.130, de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências. Com

respaldo  no  princípio  da  consolidação  das  normas  e  na  técnica  legislativa,  o
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tratamento da matéria objeto da proposição em análise deve ser introduzido no texto

da lei mencionada, razão pela qual apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo

nº 1.

Esclarecemos que os dispositivos do projeto sob comento que não foram incluídos

no substitutivo padecem de vício de natureza constitucional, por tratarem de matéria

afeta à competência legislativa dos municípios e da União.”

Por fim, quanto aos aspectos relativos à conveniência e oportunidade da medida, é

bom  ressaltar  que  o  assunto  ainda  será  debatido  nas  comissões  de  mérito

competentes.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 157/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo único ao art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001,

que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 6º – (...)

Parágrafo único – Nos ingressos relativos aos eventos a que se refere o  caput

deste artigo constarão o nome e o endereço dos seus realizadores, organizadores e

do responsável técnico, além de informações destinadas à prevenção de acidentes e

pânico.”.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – João

Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 173/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 173/2015, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.053/2011, “estabelece normas para facilitar o

acesso dos portadores de deficiência nos centros comerciais e shopping centers, e dá

outras providências”.

Publicada no  Diário  do Legislativo, em 5/3/2015,  a proposição foi  distribuída  às

comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em primeiro lugar,  cumpre ressaltar  que proposições idênticas tramitaram nesta

Casa nas duas legislaturas anteriores, a saber, os Projetos de Lei nºs 2.384/2008 e

1.053/2011, os quais foram arquivados ao término das respectivas legislaturas. Em

ambos os casos, esta comissão analisou detalhadamente a matéria no exercício do

controle  preventivo  de  constitucionalidade.  Como  não  houve  alterações

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

ratificamos  o  posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“O projeto em exame estabelece que os centros comerciais  e  shopping centers

localizados no Estado de Minas Gerais ofereçam elevadores para uso exclusivo de

portadores de deficiência física. Determina, ainda, que sejam afixadas em local de

grande visibilidade, nas dependências externas e internas desses estabelecimentos,

placas indicativas da localização dos elevadores.

O  art.  3º  do  projeto  contém  disposição  de  conteúdo  sancionatório,  prevendo  a

incidência de multa de 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs –

no  caso  de  descumprimento  da  norma,  aplicada  em  dobro  para  a  hipótese  de

reincidência.

Por  sua vez,  o art.  4º  remete a  fiscalização do cumprimento  da lei  aos órgãos

competentes do Poder Executivo.

Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  a  Constituição da

República  conferiu  tratamento  especial  aos  portadores  de  deficiência  física,
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consagrando várias disposições de seu texto a esse segmento da sociedade. No que

toca especificamente à acessibilidade a logradouros e edifícios de uso público, há

que  se  invocar  o  disposto  no  art.  227,  §  2º,  da  Lei  Maior,  cujos  termos  são  os

seguintes:

'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'.

Também  o  constituinte  estadual  dispensou  especial  atenção  ao  tema,  fazendo

consignar no art. 224 da Carta Mineira disposição com o seguinte teor:

'O Estado assegurará condições de prevenção das deficiências física, sensorial e

mental,  com prioridade para  a  assistência  pré-natal  e  à infância,  e de  integração

social  do  portador  de  deficiência,  em  especial  do  adolescente,  e  a  facilitação do

acesso a bens e serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de

obstáculos arquitetônicos'.

Em  nível  infraconstitucional,  tem-se  a  Lei  Federal  nº  10.098,  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. Tal lei é regulamentada pelo Decreto nº 5.296, de 2004, que estabelece

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Já no plano estadual, foi editada a 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, da Constituição Estadual.

A  razão  de  ser  de  todo  esse  arcabouço  normativo  reside  precisamente  na

preocupação  em  se  efetivar  o  princípio  da  igualdade,  buscando  conferir-lhe

densidade e concretude, tendo sempre presente o fato de que efetivar tal princípio

impõe a exigência de tratar de modo igual os iguais e de modo desigual os desiguais,

na  medida  de  suas  desigualdades,  prestigiosa  lição  que  remonta  aos  ricos

ensinamentos de Rui Barbosa.

Contudo, é importante ressaltar que qualquer tratamento preferencial que se institua

em favor dos chamados hipossuficientes, representados, na hipótese de que ora se
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cogita, pelos portadores de deficiência, deve pautar-se por critérios de razoabilidade,

de  modo  que  a  desequiparação  legal  se  justifique  em  face  da  necessidade  de

efetivação do princípio isonômico. Nessa ordem de ideias, é perfeitamente justificável,

por  exemplo,  instituir  a  exigência  legal  de  construção  de  rampas  para  facilitar  o

acesso dos portadores de deficiências a prédios públicos bem como de adaptações

em sanitários de uso público, de modo a permitir a sua utilização por esse segmento

diferenciado  de  pessoas,  conforme  prescrevem  as  disposições  que  integram  o

conjunto de leis mencionado linhas atrás.

Inteiramente  diversa  é  a  exigência  de  oferecimento  de  elevador  exclusivo  para

portadores de deficiência física em  shopping centers ou em centros comerciais.  A

edição de medida legislativa dessa natureza reveste-se de caráter discriminatório,

instituindo uma desequiparação legal  que em nada se justifica e que não guarda

nenhuma  conexão  com  a  nota  de  hipossuficiência  que  deve  respaldar  qualquer

tratamento preferencial. Exigir  que um portador de deficiência física transponha os

degraus de uma escadaria traduz algo inteiramente descabido, por razões óbvias. Por

outro  lado,  não  há  nenhum  inconveniente  em  que  esta  mesma pessoa  venha  a

compartilhar com os demais indivíduos um elevador coletivo. No ponto, vale revisitar

a  lição  de  Rui  Barbosa,  que  prescreve  o  tratamento  desigual  na  medida  da

desigualdade, com o que se obtém a efetiva concretização do princípio igualitário.

Não vislumbramos, pois,  sustentação jurídica para a proposição em exame, que

não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 173/2015.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – João

Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 564/2015

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  1.205/2011,  “dispõe  sobre  o
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desenvolvimento de  política  antibullying  por  instituições de ensino  e  de educação

infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

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

proposição o Projeto de Lei n° 1.401/2015, de autoria do deputado Felipe Attiê, por

guardarem semelhança de conteúdo.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade

da proposta.

Fundamentação

A  proposição  em  epígrafe,  como  mencionado  no  relatório,  é  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.205/2011, que foi analisado nesta comissão

na  legislatura  passada,  a  qual  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Levando  em  consideração  que  não  houve  alteração  constitucional  e  legal  que

propiciasse  uma  nova  interpretação  da  matéria,  confirmamos  o  posicionamento

expressado no parecer referente ao Projeto de Lei  n°  1.205/2011, reproduzindo a

argumentação jurídica apresentada:

“A proposição em exame pretende obrigar as instituições de ensino e de educação

infantil,  públicas  ou  privadas,  com  ou  sem  fins  lucrativos,  a  desenvolver  política

antibullying. Para tanto, o projeto traz o conceito de bullying, considerando-o a prática

de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, sem motivação

evidente,  que  um  indivíduo  ou  grupo  de  indivíduos  exerce  contra  uma  ou  mais

pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, causando

dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes

envolvidas.  Tal  conceito,  de  notável  abrangência,  pode estender-se  para  relações

interpessoais ocorridas fora dos limites das instituições de ensino, em ambientes os

mais variados.

O texto do projeto ainda detalha as práticas que constituem bullying, entre as quais

se  destacam  os  atos  de  ameaçar;  submeter  o  outro,  pela  força,  a  condição
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humilhante;  insultar  ou  atribuir  apelidos  vergonhosos  ou  humilhantes  e  enviar

mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou assemelhado, bem

como fazer  postagem  em  blogs ou  sites de  conteúdo  que  resulte  no  sofrimento

psicológico  de  outrem,  sendo  esta  última  situação  também  conhecida  como

cyberbullying.

O projeto de lei prevê, ainda, os objetivos da política antibullying: reduzir a prática

de violência dentro e fora das instituições de ensino; melhorar o desempenho escolar;

disseminar conhecimento sobre o fenômeno bullying; identificar, em cada instituição

de ensino, a sua incidência e a natureza das suas práticas e capacitar os docentes e

as equipes pedagógicas para o seu diagnóstico. Tais objetivos, portanto, referem-se

às  diretrizes  de  conduta  a  serem  seguidas  por  órgãos,  entidades  e  pessoas

incumbidas de zelar pela aplicação das normas da proposta.

O termo bullying tem origem inglesa e foi adotado em vários países para conceituar

comportamentos  agressivos  e  antissociais.  Não  existe  no  direito  brasileiro  um

conceito consolidado para a prática do  bullying,  que é um fenômeno que ganhou

grande  destaque  na  sociedade  contemporânea.  Além  de  seu  conceito  não  estar

definitivamente  delineado,  o  melhor  modo  de  combater  tais  condutas  agressivas

ainda representa, certamente, um grande desafio para as instituições de ensino, para

a família e para a sociedade.

A Constituição da República preceitua, em seu art. 227, que é dever da família, da

sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com  absoluta

prioridade, entre outros, o direito à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à

convivência  familiar  e  comunitária,  além de colocá-los  a  salvo  de  toda  forma de

negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Também a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida como Estatuto

da Criança e do Adolescente – ECA –, estabelece, em seu art. 13, que os casos de

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança e adolescente deverão ser

obrigatoriamente  comunicados  ao  conselho  tutelar  da  respectiva  localidade,  sem

prejuízo de outras providências legais.

Em suma, embora o bullying não constitua um tipo penal específico, a sua prática

pode sujeitar o infrator a penalidades socioeducativas previstas no ECA ou a sanções
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penais, dependendo da sua idade, bem como a sanções civis, uma vez que o art. 927

do Código Civil estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica

obrigado a repará-lo. Tendo em vista esse dispositivo, é importante ressaltar que as

instituições de ensino privadas ou o Estado podem ser responsabilizados no âmbito

civil por uma conduta indevida ou por omissão nos casos de  bullying ocorridos em

seus estabelecimentos.

Assim,  a  implementação  de  uma política  que  oriente  as  instituições  de  ensino

integrantes do Sistema Estadual de Ensino a desenvolver mecanismos para combater

o bullying mostra-se de fundamental importância.

No que concerne aos aspectos jurídicos a serem analisados, é importante observar

que o conteúdo da proposta insere-se no âmbito de competência legislativa estadual

concorrente, na forma do art. 24, incisos IX, VIII e XII, da Constituição da República.

Tais  dispositivos referem-se,  respectivamente, à educação,  à responsabilidade por

dano ao consumidor,  no caso das escolas privadas, e à saúde.  Ademais,  não se

constata, no caso em questão, vício de iniciativa, já que se trata de diretrizes para

uma política a ser desenvolvida pelo Estado, por meio de suas instituições de ensino.

Todavia, merece o projeto em estudo alguns aperfeiçoamentos.

Primeiramente, é preciso corrigir o art. 1º do projeto, que determina a abrangência

da política. De acordo com tal dispositivo, o desenvolvimento da política é obrigatório

a todas as escolas situadas no Estado, inclusive as de educação infantil. Porém, o

ensino infantil não é responsabilidade do Estado, e, sim, do município. A propósito,

cabe informar que o Município de Belo Horizonte editou, em junho deste ano, a Lei nº

10.210, que contém medidas de prevenção ao bullying nas escolas da rede municipal

de educação. Constata-se, dessa forma, que a abrangência do projeto deve se ater

às escolas públicas e privadas vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino.

O art. 4º da proposição, de caráter mais efetivo, determina que as instituições de

ensino deverão manter histórico das ocorrências de bullying em suas dependências,

devidamente  atualizado,  e  enviá-lo,  periodicamente,  à  Secretaria  Municipal  de

Educação.  No  entanto,  tais  dados  devem  ser  remetidos  ao  órgão  estadual  de

educação, e não à Secretaria de Educação, uma vez que tal dispositivo está contido

em norma estadual.
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O art. 5° permite ao Estado contar com o apoio da sociedade civil e de pessoas ou

entidades especialistas no tema para a realização de seminários, palestras e debates;

para a orientação aos pais, alunos e professores por meio de cartilhas; para o uso de

evidências  científicas  disponíveis  na  literatura  especializada  e  nas  experiências

exitosas desenvolvidas em outros países. Tal conteúdo mostra-se desnecessário, já

que tais possibilidades de ajuste se encontram asseguradas nas Constituições da

República e do Estado.

Ademais,  constata-se  que  o  texto  do  projeto  deve  ser  simplificado,  mantida  a

concepção de se estatuir  um conjunto de diretrizes para as instituições de ensino

públicas e privadas, que as oriente no combate à prática do  bullying. É necessário

destacar que tais diretrizes devem se refletir em medidas efetivas, cuja inobservância

ocasionará  aos  dirigentes,  professores  ou  responsáveis  pela  implementação  das

medidas de combate ao bullying a aplicação de sanções de cunho administrativo, a

cargo dos órgãos competentes da administração estadual. Ressalte-se, portanto, que

o projeto de lei não traz sanções para o descumprimento dos seus comandos, o que

constitui uma lacuna a ser preenchida.

A propósito de tais sanções, o intuito não é, nem poderia ser, o de substituir as

sanções penais, que são matéria de competência privativa da União, e, sim, o de

estabelecer  sanções administrativas,  a fim de que elas  deem condições ao corpo

discente  das  escolas  de  Minas  para  desenvolver,  de  modo  sadio,  suas

potencialidades. Afinal, é papel do Estado, como agente fiscalizador e promotor da

educação,  atuar,  prevenindo e reprimindo práticas escolares  que comprometam o

processo de aprendizagem.

Para sanar os vícios apontados neste parecer, bem como para aperfeiçoar o projeto

de lei quanto aos aspectos de técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao

final redigido. Contudo, vale ressaltar a importância de uma profunda análise a ser

realizada pela comissão de mérito, que, certamente, trará muitas contribuições sobre

o tema, principalmente tendo-se em vista a realização por esta Casa Legislativa do

Fórum  Técnico  'Segurança  nas  Escolas  por  uma  Cultura  de  Paz',  que  foi

desenvolvido em várias cidades do Estado”.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta comissão
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também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.401/2015,  anexado  à

proposição. Sendo assim, informamos que os fundamentos anteriormente expostos

também a este se aplicam.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 564/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria a política estadual de combate ao bullying no âmbito das instituições de ensino

vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criada a política estadual de combate ao bullying, a ser implementada

pelas instituições de ensino públicas e privadas vinculadas ao Sistema Estadual de

Ensino, observadas as diretrizes estabelecidas nesta lei.

Art.  2º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  bullying qualquer  prática  de

violência  física  ou  psicológica,  intencional  e  repetitiva,  exercida  por  um  aluno  ou

grupo de alunos contra outro aluno ou grupo de alunos, no ambiente escolar, com o

objetivo de intimidá-lo, agredi-lo física ou moralmente, humilhá-lo, constrangê-lo ou

isolá-lo, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, por

meio de um dos seguintes atos, entre outros:

I – agressão física;

II – ameaça;

III – destruição proposital de bem alheio;

IV – submissão a condição humilhante;

V – isolamento social;

VI – insulto pessoal;

VII – atitude ameaçadora, intolerante, preconceituosa ou homofóbica;

VIII – comentário pejorativo;

IX  –  utilização de recursos  tecnológicos  com o  objetivo  de  provocar  sofrimento

psicológico a outrem, prática conhecida como cyberbullying.

Art. 3º – A política estadual de combate ao bullying tem como objetivos:

I – reduzir a violência e melhorar o desempenho escolar nas instituições de que

trata esta lei;
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II – promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito mútuo;

III – disseminar o conhecimento sobre o bullying na sociedade, nas instituições de

ensino  de  que  trata  esta  lei  e  entre  os  responsáveis  legais  pelos  alunos  nelas

matriculados.

Art. 4º – Serão observadas, na implementação da política de que trata esta lei, as

seguintes diretrizes:

I  –  evitar,  sempre  que  possível,  a  punição  dos  agressores,  privilegiando

mecanismos  alternativos,  como círculos  restaurativos,  que  promovam  sua  efetiva

responsabilização e mudança de comportamento;

II  –  envolver  as  famílias  no  processo  de  identificação,  acompanhamento  e

formulação de soluções concretas dos casos de bullying.

Art. 5º – Na implementação da política estadual de combate ao  bullying, cabe ao

poder público:

I – determinar a incidência e a natureza das práticas de bullying nas instituições de

ensino vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino;

II – desenvolver plano para a prevenção e o combate ao  bullying a ser adotado

pelas instituições de ensino de que trata esta lei;

III  –  estabelecer  medidas  visando  à  capacitação  dos  docentes  e  das  equipes

pedagógicas para o diagnóstico e a prevenção do  bullying e para a orientação das

vítimas de bullying, dos agressores e de seus familiares;

IV – veicular nos meios de comunicação informações sobre o bullying e as formas

de combatê-lo.

Art. 6º – Na implementação da política estadual de combate ao  bullying, cabe às

instituições de ensino públicas e privadas vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino:

I  –  estabelecer  medidas  de  prevenção  e  combate  ao  bullying em  suas

dependências, observado o disposto no inciso II do art. 5º desta lei;

II – capacitar os docentes e as equipes pedagógicas para o diagnóstico do bullying

e para o desenvolvimento de abordagens de caráter preventivo;

IIII – orientar as vítimas de bullying e seus familiares, oferecendo-lhes o necessário

apoio técnico e psicológico, para possibilitar a recuperação da autoestima das vítimas

e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento escolar;
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IV – orientar os agressores e seus familiares, com base em experiências prévias

relacionadas à prática do bullying dentro e fora das instituições de que trata esta lei,

de modo a conscientizar os agressores das consequências de seus atos, buscando

seu compromisso de um convívio respeitoso e solidário com seus pares;

V – manter histórico próprio, devidamente atualizado, das ocorrências de  bullying

em suas dependências.

§ 1º – As ocorrências a que se refere o inciso V deste artigo serão registradas em

relatórios  detalhados,  contendo  as  providências  tomadas  em  cada  caso  e  os

resultados  alcançados,  que  serão  enviados  periodicamente  ao  órgão  estadual

competente.

§ 2º – Com relação à prática do cyberbullying, a que se refere o inciso IX do art. 2º

desta lei, as obrigações a que se refere o caput restringem-se aos casos que sejam

de notório conhecimento dos responsáveis por sua aplicação.

Art. 7º – As medidas de combate ao bullying serão incluídas no regimento de cada

instituição de ensino de que trata esta lei,  o qual  preverá as medidas punitivas  a

serem aplicadas aos alunos que cometerem bullying, observado o art. 4º desta lei, de

acordo com a gravidade do fato ocorrido, entre as quais se incluem:

I – advertência;

II – suspensão;

III – expulsão da instituição de ensino.

§ 1º – Na aplicação das punições previstas no caput deste artigo, será observado o

direito a ampla defesa e ao contraditório.

§ 2º – A punição prevista no inciso III do caput deste artigo somente será aplicada

em  casos  extremos,  depois  de  adotadas  todas  as  providências  cabíveis  para

recuperar o aluno que praticar bullying.

Art.  8°  –  No  caso  das  instituições  de  ensino  privadas,  o  descumprimento  do

disposto  nos  arts.  6º  e  7º  desta  lei  sujeita  os  responsáveis  por  sua  aplicação  à

penalidade de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais),  a  ser  aplicada de acordo com a gravidade de cada caso,  nos

termos de regulamento a ser definido pelo órgão estadual competente, sem prejuízo

das sanções penais e civis cabíveis.
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Art. 9º – No caso das instituições de ensino públicas, o descumprimento do disposto

nos arts. 6º e 7º desta lei sujeita o agente público responsável por sua aplicação às

penalidades administrativas previstas na legislação que regula sua relação funcional

com a administração pública, nos termos de regulamento a ser definido pelo órgão

estadual competente, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – João

Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 639/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 639/2015, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  4.419/2013,  “institui  o  programa  Leite  das

Crianças.”.

Publicado no  Diário  do Legislativo de 26/3/2015,  a proposição foi  distribuído às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  nos termos do art.  188 do Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  cria,  no  âmbito  do  Estado,  o  programa Leite  das

Crianças. Entre os objetivos do programa, está o de fornecer, gratuitamente, leite tipo

pasteurizado, enriquecido com vitamina A e D, às crianças de 6 a 36 meses de vida.

De  acordo  com  a  proposição,  a  distribuição  do  leite  deverá  atender  crianças  e

famílias previamente cadastradas, cuja renda per capita deverá ser inferior à metade

do salário mínimo. O projeto prevê ainda que o leite para atendimento do programa

deverá ser adquirido dos pequenos produtores regionais.

Do  ponto  de  vista  jurídico,  o  projeto  apresenta  vícios  insanáveis,  os  quais

passaremos agora a analisar.
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Em primeiro lugar, cuida de instituir programa administrativo, iniciativa que configura

atribuição  típica do  Poder  Executivo,  detentor  da  competência  constitucional  para

realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando de

temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque inócua, para obrigar o

Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência

constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal  Federal,  reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder  tem

funções  e  prerrogativas  próprias,  definidas  pela  Constituição Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem

investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos

seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,

seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja porque restaria

inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

É importante salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das

políticas públicas a serem implantadas em nosso Estado. Todavia, em se tratando de

programas,  com recortes  mais  pontuais  e específicos,  o momento jurídico-político

próprio para os parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se

quando da apreciação,  discussão e  modificação da Lei  Orçamentária  Anual  e do

Plano Plurianual de Ação Governamental, ocasião em que emendas introdutórias ou

ampliativas desses tipos de programas e projetos poderão ser apresentadas pelos

deputados  estaduais.  Este  é  o  momento  para  que  sejam  criados  ou  ampliados

programas por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o nosso ordenamento

jurídico com normas meramente autorizativas, de efeito inócuo e, muitas vezes, sem

a menor condição de serem implementadas, por falta de recursos.

Nesse passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000,
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no seu art.  15,  é  taxativa ao  considerar  não autorizadas,  irregulares e lesivas ao

patrimônio  público  a  geração  de  despesa  ou  a  assunção  de  obrigação  que  não

atendam  às  exigências  estabelecidas  no  art.  16  da  mesma lei,  que prevê  que  a

criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental  que acarretem

aumento  de  despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto

financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor quanto

nos  dois  exercícios  subsequentes.  Deverão  também  ser  acompanhados  de

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em segundo lugar,  é importante  ressaltar  que o objetivo  visado pelo  projeto foi

contemplado  por  iniciativa  em  andamento  no  Estado,  por  meio  do  Programa

Associado  Leite  pela  Vida  –  Fome  Zero  –,  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento dos Vales  do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas e do

Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome.  O programa atua  nos

segmentos  produtor  e  consumidor  da  cadeia  produtiva  do  leite  para  diminuir  a

vulnerabilidade  social,  combater  a  fome  e  a  desnutrição  e  contribuir  para  o

fortalecimento do setor produtivo para gerar renda, por meio da aquisição de leite, no

segmento  da agricultura familiar,  com garantia  de  preço e da distribuição gratuita

desse leite ao público-alvo. Esse público é composto de crianças de 2 a 7 anos de

idade, gestantes, nutrizes (até o 6º mês após o parto), idosos e outros casos (sob

autorização do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado

de Minas Gerais – Consea-MG e do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate

à Fome –  MDS –,  residentes na  área de abrangência do programa e cuja renda

mensal per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo.

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  o  projeto  de  lei  em  análise  não

encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para a sua aprovação nesta Casa

Legislativa.  Ademais,  já  foram  adotadas  iniciativas  no  Estado  para  atingir  os

resultados buscados com a proposição.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 639/2015.
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Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – João Alberto – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 699/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dionísio o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 27/3/2015 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria,  em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  5/5/2015,  o  relator  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, encaminhado ao autor, para que enviasse cópia do registro do

imóvel; ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, para que

informasse  sobre  a  situação  efetiva  do  imóvel  e  se  haveria  algum  óbice  à

transferência de domínio pretendida; e  ao prefeito municipal de Dionísio, para que

declarasse sua aquiescência à alienação pleiteada.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 699/2015 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Dionísio,  imóvel  com  área  de  2.304m²,  situado  no  local

denominado Vila  Benjamim Araújo,  naquele  município,  e registrado sob o número

15.427, a fls. 239 do Livro 3-H.

Para a transferência de domínio de bens públicos, ainda que para outro ente da

Federação,  é  necessário  observar  o  art.  18  da  Constituição  Mineira,  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.
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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.

Ademais,  essa  norma  determina  a  subordinação  da  transferência  ao  interesse

público. Para atender a esse requisito,  o parágrafo único do art. 1º da proposição

prevê  a  utilização  do  imóvel  para  a  construção  de  um  grupo  escolar,  o  que  irá

beneficiar a comunidade escolar local.

Ainda  com  o  propósito  de  defender  o  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a

reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a

Nota  Técnica  nº  14/2015,  da  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e  Gestão  –

Seplag –, declarando-se favorável à transferência de domínio pretendida, uma vez

que a unidade escolar a ser construída irá contribuir para o atendimento educacional

da região.

Por  seu  turno,  o  prefeito  municipal  de  Dionísio,  por  meio  da  declaração  de

28/5/2015, manifestou o interesse da administração local em receber o referido bem.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 699/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dionísio o

imóvel com área de 2.304m² (dois mil trezentos e quatro metros quadrados), situado

no local denominado Vila Benjamim Araújo, naquele município, registrado sob o nº
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15.427, a fls. 239 do Livro 3-H, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de

São Domingos do Prata.

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

escola municipal.”.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 919/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  5.210/2014, dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Janaúba o trecho

que especifica.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2015,  foi  a  matéria  distribuída  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 proposição, nos termos do art. 188, combinado com o o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião  de  12/5/2015,  o  relator  solicitou  o  encaminhamento  do  projeto,  nos

termos do art. 301 do Regimento Interno, à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais para que esta se manifestasse sobre a viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 919/2015 dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia

MG-401 entre o Km 140,043 e o Km 143,408, no Município de Janaúba, e autoriza a

doação da área a  esse ente  federativo  para  que passe a  integrar  seu 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.
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O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens

públicos em três categorias, segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e

estradas.  Os bens  de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública

específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade

burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de

uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio

indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser

objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder  público, em relação aos quais o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se  que as  rodovias  são bens  de  uso  comum do povo,  pois  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
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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 MG-401 para o Município de Janaúba 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 330, 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

22/4/2015, em que esses órgãos se declaram favoráveis à pretensão do projeto em

exame, uma vez que o segmento está inserido em perímetro urbano, possui grande

adensamento populacional e está totalmente urbanizado.

Dessa  forma,  inexiste  vedação  constitucional  à  doação  do  trecho  objeto  desta

proposição.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 919/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – João

Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.132/2015

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 575/2011, que, por sua vez, decorreu do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.854/2010,  “dispõe  sobre  o  controle  da

reprodução de cães e gatos e dá outras providências”.
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O  projeto  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo de  24/4/2015  e  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, do Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, foram anexados à proposição, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.698/2015, dos deputados

Fred Costa e Noraldino Júnior, que “institui o Programa Estadual de Identificação e

Controle da População de Cães e Gatos e dá outras providências”, e o Projeto de Lei

nº  1.732/2015,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.206/2011,

requerido  pelo  deputado  Anselmo  José  Domingos,  que  “dispõe  sobre  a

regulamentação da eliminação da vida de cães e gatos e dá outras providências”.

Fundamentação

Conforme  relatado,  a  proposição ora  analisada decorre  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 575, de 2011, que foi examinado pela Comissão de Constituição e

Justiça desta Assembleia Legislativa na legislatura passada. Considerando que não

houve fato novo que ensejasse uma nova abordagem para a matéria, limitamo-nos,

na presente oportunidade, a reproduzir o encaminhamento deliberado pela referida

Comissão – que, inclusive, foi então encampado pela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável:

“A proposição sob exame objetiva regular a proteção e a reprodução de cães e

gatos  no  âmbito  do  Estado.  Estabelece,  para  tanto,  que  “o  Poder  Executivo

incentivará a viabilização e o desenvolvimento de programas que visem ao controle

reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de medidas protetivas, por meio de

identificação, registro, esterilização cirúrgica e adoção, e de campanhas educacionais

para a conscientização pública da relevância de tais atividades, cujas regras básicas

seguem descritas nesta lei”. (...)

À vista do disposto nos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado, não vislumbramos

óbice à iniciativa parlamentar na espécie.

Além disso, segundo o art. 24 da Constituição da República, fauna, conservação da
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natureza e proteção do meio ambiente e da  saúde são matérias de competência

legislativa concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à

União  compete  editar  as  normas  gerais,  cabendo  aos  estados  membros  da

Federação suplementar essas normas,  estabelecendo disposições específicas,  em

função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em

temas eventualmente não regulados por lei federal.

Devemos considerar, entretanto, que, de acordo com o disposto no inciso I do art.

30 da chamada Magna Carta, compete aos municípios legislar  sobre assuntos de

interesse local.

Ademais, segundo o art. 23 desse diploma, é competência comum da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública,

proteger o meio ambiente e preservar as florestas, a fauna e a flora.

Importa registrar, a propósito, que a Lei Complementar Federal nº 140, de 2011, que

“fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.

23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito

Federal  e  os  municípios  nas  ações  administrativas  decorrentes  do  exercício  da

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção

do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em  qualquer  de  suas  formas  e  à

preservação  das  florestas,  da  fauna  e  da  flora”,  adotou  claramente  o  critério  do

impacto  geográfico  como fator  determinante  da  atuação  prioritária  da  União,  dos

Estados ou dos municípios.

Nesse diapasão, observamos que a legislação estadual em vigor estabelece que o

controle da população animal é matéria de predominante interesse local, conforme o

art. 40 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas

Gerais:

“Art. 40 – A criação e o controle da população animal serão regulamentados por

legislação municipal,  no âmbito de sua competência, na defesa do interesse local,

respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes.”.

Por outro lado, ainda no exame preliminar de viabilidade da proposição, cumpre

analisar em que medida os projetos sob exame efetivamente introduzem direito novo

no ordenamento jurídico.
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Nos termos da Constituição da República:

“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. (...)

§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão

os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (…)”

Para fins de dar cumprimento a essas disposições constitucionais, editou-se a Lei

Federal nº 9.605, de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas  de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  e  dá  outras

providências”.

Como regra geral, nos termos desta lei:

“Art. 25 – Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos,

lavrando-se os respectivos autos.

§  1º  –  Os  animais  serão  libertados  em  seu  habitat ou  entregues  a  jardins

zoológicos,  fundações  ou  entidades  assemelhadas,  desde  que  fiquem  sob  a

responsabilidade de técnicos habilitados. (...)”.

Entre os crimes contra a fauna, dispõe o mesmo diploma:

“Art.  32 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir  ou mutilar  animais silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º – Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos

alternativos.

§ 2º – A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. (…)

Art. 37 – Não é crime o abate de animal, quando realizado:
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I – em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;

II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora

de  animais,  desde  que  legal  e  expressamente  autorizado  pela  autoridade

competente; (…);

IV  –  por  ser  nocivo  o  animal,  desde  que  assim  caracterizado  pelo  órgão

competente.”

Observamos, finalmente, que a já referida Lei nº 13.317, de 1999, ao dispor sobre o

controle  de  zoonoses  no  Estado,  também  estabelece  normas  relacionadas  ao

conteúdo das proposições sob exame, senão vejamos:

“Art. 34 – Para os efeitos desta lei, entende-se por controle de zoonoses o conjunto

de ações que visam a prevenir,  diminuir  ou eliminar  os riscos e agravos à saúde

provocados por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico. (…)

Art.  35  –  Os  serviços  de  controle  de  zoonoses  no  Estado  serão  estruturados

segundo os princípios do SUS e obedecerão às seguintes diretrizes:

I  –  definição  e  utilização  dos  critérios  epidemiológicos  para  a  organização  dos

serviços de controle e diagnóstico de zoonoses;

II  –  desenvolvimento  de  ações  de  combate  e  controle  dos  vetores,  animais

reservatórios  e  sinantrópicos  e  dos  agravos  à  saúde,  de  forma  integrada  com  a

vigilância epidemiológica, de saneamento, meio ambiente, educação, comunicação

social  e  saúde  do  trabalhador,  ressaltando  o  caráter  de  complementaridade  do

combate químico. (…).

Art. 38 – Fica o proprietário de animal doméstico obrigado a:

I  –  mantê-lo  permanentemente  imunizado  contra  as  doenças  definidas  pelas

autoridades sanitárias;

II  –  mantê-lo  permanentemente  em  perfeitas  condições  sanitárias  e  de  saúde,

compatíveis  com  a  preservação  da  saúde  coletiva  e  a  prevenção  de  doenças

transmissíveis, bem como tomar as providências pertinentes à remoção de dejetos

por ele produzidos;

III – mantê-lo distante de local onde coloque em risco o controle da sanidade dos

alimentos e outros produtos de interesse da saúde ou comprometa a higiene e a

limpeza do lugar;



746
____________________________________________________________________________

IV  –  permitir,  sempre  que  necessário,  a  inspeção  pela  autoridade  sanitária,  no

exercício de suas funções, das dependências de alojamento, das condições de saúde

e das condições sanitárias do animal sob sua guarda;

V – acatar  as  medidas de  saúde decorrentes das determinações da autoridade

sanitária  que visem  à  preservação e  à  manutenção da saúde  e  à  prevenção de

doenças transmissíveis e de sua disseminação.

§ 1º – A inspeção a que se refere o inciso IV deste artigo compreende a execução

de provas sorológicas e a apreensão e o sacrifício do animal considerado perigoso à

saúde.

§ 2º – Cabe ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposição adequada do

cadáver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário competente.

Art. 39 – O proprietário que já não tiver interesse em manter seu animal solicitará ao

órgão responsável orientação sobre sua destinação, não podendo abandoná-lo.

Parágrafo único – Compete ao poder público definir os locais adequados para a

destinação do animal a que se refere o caput deste artigo.'.

Em  que  pese  a  toda  essa  normatividade,  observamos  que  os  ordenamentos

jurídicos  federal  e  estadual  não  disciplinam  diretamente  o  controle  público  da

reprodução de cães e gatos no território nacional ou estadual. De fato, a matéria toca

sensivelmente  ao  interesse  local,  em  razão  da  acentuada  diversidade  de

características e condições dos diversos municípios do Estado e, tanto mais, do País.

Não obstante, o Estado detém a prerrogativa de estabelecer normas gerais para os

municípios  em  matérias  de  competência  legislativa  concorrente,  conforme

interpretação  conjugada  dos  já  mencionados  arts.  24  e  30  da  Constituição  da

República. (...)

Considerando,  porém,  os  mencionados  constrangimentos,  bem  como  a

complexidade da matéria, entendemos que eventual legislação estadual deve mesmo

restringir-se ao estabelecimento de normas gerais,  sem prejuízo para a relevância

das decisões suscitadas pelas proposições em apreço. Nesse sentido, entendemos

impertinente,  sobretudo,  a  previsão de sanção na  forma proposta,  em função  da

indefinição dos destinatários e mesmo das autoridades competentes para aplicação

da penalidade, sem prejuízo para o caráter normativo da proposição, que estabelece
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padrões e procedimentos para os serviços públicos de recolhimento de cães e gatos

no Estado.”.

Observamos ainda que a norma técnica do Ministério da Saúde mencionada no

citado parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi editada. Trata-se da Portaria

nº 1.138,  de  23 de maio de 2014,  que “define as  ações e os  serviços de saúde

voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados

por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública”. Verifica-

se, porém, que esse ato, embora possa referir-se também ao financiamento de ações

como as previstas nas proposições em análise, não deve necessariamente interferir

no conteúdo destas, de modo que essa relação constituiria matéria própria para o

exame  da  comissão  de  mérito,  ou  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Verificamos também que legislação semelhante já foi editada em vários estados da

Federação. Assim, por exemplo: a Lei nº 13.918, de 2006, que “institui a Campanha

de  Controle  Populacional  de  Cães  e  Gatos  no  Estado  de  Santa  Catarina,

acompanhada  de  ações  educativas  sobre  propriedade  responsável  de  animais,  e

adota outras providências”; a Lei nº 12.916, de 2008, do Estado de São Paulo, pela

qual “o Poder Executivo incentivará a viabilização e o desenvolvimento de programas

que visem ao controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de medidas

protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção,  e de

campanhas  educacionais  para  a  conscientização  pública  da  relevância  de  tais

atividades (...)”; a Lei nº 13.193, de 2009, que “dispõe sobre o controle da reprodução

de cães e gatos de rua no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências”; e

a Lei nº 17.422, de 2012, que “dispõe sobre o controle ético da população de cães e

gatos no Estado do Paraná”.

Cumpre registrar, por fim, que as proposições anexadas ao projeto ora examinado

praticamente reproduzem as disposições deste, pelo que também não importam em

alteração na abordagem apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça na

legislatura  passada.  Entendemos  necessário,  contudo,  ressaltar,  no  texto  da

proposição,  a  competência  municipal  para  o  desempenho  do  serviço  público  em

questão.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.132/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a proteção e o controle populacional de cães e gatos no Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A proteção e o controle populacional de cães e gatos no Estado serão

realizados em conformidade com o disposto nesta lei.

Art. 2º – Compete ao município, com o apoio do Estado, implementar ações que

promovam:

I – a proteção e a prevenção de maus-tratos a cães e gatos;

II – o controle populacional de cães e gatos, com vistas à prevenção de zoonoses;

III – a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção e do controle

populacional de cães e gatos.

Parágrafo único – As ações de que trata o caput poderão ser realizadas por meio de

parceria com entidades públicas ou privadas.

Art. 3º – Os órgãos e entidades públicos responsáveis pelo recolhimento de cães e

gatos observarão procedimentos de manejo, transporte e guarda que assegurem o

bem-estar do animal, sendo vedados maus-tratos.

§  1º  –  Os  órgãos  e  entidades  de  que  trata  o  caput procurarão,  logo  após  o

recolhimento, devolver o animal a seu proprietário, responsável ou cuidador.

§  2º  –  Os  cães  e  gatos  recolhidos  serão  esterilizados,  mediante  procedimento

cirúrgico conduzido por profissional habilitado, observadas as normas pertinentes.

Art. 4º – É vedado o sacrifício de cães e gatos recolhidos por órgãos e entidades

públicos,  salvo  na  hipótese  de  eutanásia,  cabível  nos  casos  de  enfermidade

infectocontagiosa  comprovadamente  incurável  que  coloque  em  risco  a  saúde  de

pessoas ou de outros animais.

§  1º  –  A eutanásia  de  que  trata  o  caput poderá  ser  realizada  pelo  serviço  de

controle de zoonoses, observadas as normas pertinentes.

§ 2º – Fica assegurado às instituições que tenham entre suas finalidades a proteção
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de animais o acompanhamento dos procedimentos da eutanásia de que trata o caput.

Art. 5º – Os cães e os gatos recolhidos que não forem resgatados pelos respectivos

proprietários, responsáveis ou cuidadores ficarão disponíveis para adoção, após sua

identificação e esterilização.

Parágrafo único – É proibida a entrega de cães e gatos recolhidos por órgãos ou

entidades  públicos  para  a  realização  de  pesquisa  científica  ou  apresentação  em

evento de entretenimento.

Art.  6º  – O poder  público promoverá campanhas educativas de conscientização

sobre a necessidade da proteção e do controle populacional de cães e gatos, que

abordem:

I – a importância da esterilização cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo de

cães e gatos;

II  –  a  necessidade  de  vacinação  e  desverminação  de  cães  e  gatos  para  a

prevenção de zoonoses;

III  –  a  importância  da  guarda  responsável  de  cães  e  gatos,  levando  em

consideração as necessidades físicas, biológicas e ambientais desses animais, bem

como a manutenção da saúde pública e do equilíbrio ambiental;

IV – as vantagens da adoção de cães e gatos;

V – o caráter criminoso do abuso e dos maus-tratos contra animal doméstico, nos

termos do art. 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998.

Art. 7º – Fica acrescentado ao artigo 40 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de

1999, o seguinte parágrafo único:

“Art. 40 – (…)

Parágrafo único – As atividades de comercialização de animais domésticos e de

sua  criação  para  fins  de  reprodução  dependem  de  licença  do  poder  público

municipal.”.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – João

Alberto.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1/2015, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, que

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, 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 1/2015

Autoriza o Tribunal de Justiça a transferir recursos para o custeio de despesas do

Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  autorizado  a

transferir, anualmente, para o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de

Justiça do Brasil, valor correspondente à anuidade destinada ao custeio de despesas.

Art. 2º – A transferência de recursos a que se refere o art. 1º está condicionada à

celebração de convênio  específico com o  Colégio  Permanente de Presidentes  de

Tribunais de Justiça do Brasil e ao atendimento do disposto no art. 4º da Lei Federal

nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como na alínea “f” do inciso I do art. 4º e no

art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º – Ficam convalidados os pagamentos realizados pelo Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais  em  favor  do  Colégio  Permanente  de  Presidentes  de

Tribunais de Justiça do Brasil, a título de anuidade, no período compreendido entre os

anos de 2007 e 2014.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Glaycon Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.885/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.885/2015, de autoria do deputado Bosco, que institui o Dia

Estadual do Leite, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.885/2015

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, 1º de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Glaycon Franco.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  o  Parque  de  Exposições  Adolpho  Coelho  Lemos,  no

Município de Passos, pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento nº 773/2015, do

deputado Antônio Carlos Arantes);

de  congratulações  com  o  Sr.  Paulo  Roberto  da  Silva  por  sua  eleição  para

presidente  da  União  Geral  dos  Trabalhadores  no  Estado  e  com  o  Sindicato  dos

Empregados em Edifícios e Condomínios, em Empresas de Prestação de Serviços

em Asseio, Conservação, Higienização e Desinsetização (Requerimento nº 816/2015,

do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Sindeac,  Sindiasseio  e  Sindlurb  e  com  o  Boletim  do

Sindeac pelo primeiro encontro de “cipeiros” da Limpeza Urbana (Requerimento nº

817/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);
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de pesar  pelo falecimento do Sr.  José Natalino Benini  da Cunha,  ex-prefeito  do

Município de Astolfo Dutra, ocorrido nesse município, em 3/5/2015 (Requerimento nº

871/2015, do deputado Leonídio Bouças);

de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Ronaldo  Perim,  vice-prefeito  do  Município  de

Governador Valadares (Requerimento nº 885/2015, da Comissão de Justiça);

de pesar  pelo falecimento do Sr.  Pedro Dias  Bicalho Filho,  conhecido como Sr.

Pedrinho,  ex-prefeito  do  Município  de  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo,  ocorrido  em

15/5/2015 (Requerimento nº 924/2015, do deputado Nozinho);

de repúdio pela brutal morte do jornalista e blogueiro Evany José Metzker, do blog

Coruja do Vale, do Município de Medina, e pelos atos de violência contra jornalistas,

radialistas  e  demais  comunicadores,  que  preocupam  a  sociedade  brasileira

(Requerimento nº 925/2015, do deputado Doutor Jean Freire);

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

(Requerimento nº 1.011/2015, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº

1.012/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 1.016/2015, do deputado

Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.025/2015, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 1.026/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.027/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Município de Vespasiano pela realização da XIII Semana

de Museus de Vespasiano (Requerimento nº 1.038/2015, do deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Paraopeba  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.041/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Pequi pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.042/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Lamim pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.043/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Antônio  Dias  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.044/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Juiz  de  Fora  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.045/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Rio  Casca  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.046/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Perdões pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.047/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Guaxupé  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.048/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Bom Despacho pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 1.049/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Divinópolis  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.050/2015, do deputado Wander Borges);
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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 (Requerimento nº 1.059/2015, do deputado

Sargento Rodrigues);

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

(Requerimento nº 1.064/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.065/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.066/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso ao Sr.  Alexandre Mendes Kirchmeyer,  escrivão da Polícia Civil,  pelo

excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios de Juiz

de Fora (Requerimento nº 1.068/2015, do deputado Léo Portela);

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 (Requerimento nº 1.069/2015, do deputado Léo Portela);

de  aplauso  ao  Sr.  Valuce  Alonso  Moretto,  investigador  da  Polícia  Civil,  pelo

excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios de Juiz

de Fora (Requerimento nº 1.070/2015, do deputado Léo Portela);

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 (Requerimento nº 1.071/2015, do deputado Léo Portela);

de aplauso ao Sr.  Rodrigo Antonio Monferrari,  investigador da Polícia Civil,  pelo

excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios de Juiz

de Fora (Requerimento nº 1.072/2015, do deputado Léo Portela);
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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 (Requerimento nº 1.073/2015, do deputado Léo Portela).

de aplauso ao Sr. Anderson Salvador, investigador da Polícia Civil, pelo excelente

trabalho  desenvolvido  na  Delegacia Especializada de Homicídios  de  Juiz de  Fora

(Requerimento nº 1.074/2015, do deputado Léo Portela);

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

(Requerimento nº 1.075/2015, do deputado Léo Portela);

de aplauso ao Sr. Rodrigo Ribeiro Rolli, delegado da Polícia Civil,  pelo excelente

trabalho  desenvolvido  na  Delegacia Especializada de Homicídios  de  Juiz de  Fora

(Requerimento nº 1.076/2015, do deputado Léo Portela);

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 (Requerimento nº 1.078/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 1.079/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.080/2015, do

deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.082/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados  no  Grupo  de  Combate  a



756
____________________________________________________________________________

Organizações Criminosas, no 9º Departamento de Polícia Civil de Uberlândia e na 2ª

Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova, pela operação Marco 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 (Requerimento nº 1.083/2015,

do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº

1.097/2015, da Comissão de Saúde);

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

(Requerimento nº 1.098/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.099/2015, do

deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 1.102/2015, do deputado Leonídio Bouças);

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,  drogas,

balanças de precisão, arma de fogo, munição, quantia em dinheiro e celulares e na

prisão  de  doze  pessoas  (Requerimento  nº  1.104/2015,  do  deputado  Sargento

Rodrigues);

de congratulações com a Rádio Band News FM pelo seu aniversário de 10 anos

(Requerimento nº 1.105/2015, do deputado Thiago Cota);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. Rotam e na Cia.
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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,  drogas,

balanças de precisão, rádio comunicador, arma de fogo e munição (Requerimento nº

1.110/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de repúdio ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2015, a ser encaminhada à Mesa

do Senado Federal (Requerimento nº 1.112/2015, da Comissão do Trabalho).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.644

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, 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 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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º 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 7.7.2015.

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 7.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 7.7.2015.

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 7.7.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 7.7.2015.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.645

Dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Poder  Executivo  que

menciona, altera a estrutura da carreira de Auditor Interno e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e aos 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, abono

incorporável no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir de 1º de

junho de 2015.

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 incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões e não será

considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto férias e gratificação

natalina.

Art. 2º – O abono de que trata o art. 1º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e aos detentores de função

pública das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo em quatro

parcelas  no  valor  de  R$47,50  (quarenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  nas

seguintes datas:

I – em 1º outubro de 2015, a primeira parcela;

II – em 1º janeiro de 2016, a segunda parcela;

III – em 1º de abril de 2016, a terceira parcela;

IV – em 1º julho de 2016, a quarta parcela.

Parágrafo único – Em decorrência da incorporação de que trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de julho de 2016.

Art.  3º  – O servidor  inativo e o pensionista  que fizerem jus à paridade e cujos

proventos e pensões 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,  farão  jus  aos  acréscimos  remuneratórios  decorrentes  da  incorporação

prevista no art. 2º desta lei a partir da data da referida incorporação ao vencimento

básico.

Art.  4º  –  Fica  concedido  abono  no  valor  de  R$190,00  (cento  e  noventa  reais)

mensais, a partir  de 1º de junho de 2015, aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e aos detentores de função pública das carreiras do Grupo de
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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 em unidade vinculada

à prestação de serviços de assistência à saúde no âmbito da Universidade Estadual

de Montes Claros – Unimontes.

Art. 5º – Fica concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

e aos detentores de função pública das carreiras de Analista de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social,  Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo,

a que se referem, respectivamente, os incisos I, II, III e VII do art. 1° da Lei nº 15.465,

de 13 de janeiro  de  2005,  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do

Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, abono incorporável, a partir de 1º de junho de

2015, com os seguintes valores mensais:

I – R$190,00 (cento e noventa reais) para as carreiras de Técnico de Seguridade

Social e Auxiliar 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 2002, não se

incorporará aos proventos de aposentadoria e às pensões 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

servidores, da seguinte maneira:

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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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;
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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 Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

b) R$72,50 (setenta e dois 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 trata o caput, os valores

incorporados  ao  vencimento  básico  serão  deduzidos  do  abono,  que  será  extinto

integralmente em 1º de fevereiro de 2016.

Art. 7º – A concessão do abono de que trata o art. 5º e a incorporação prevista no

art. 6º estendem-se ao servidor inativo e ao pensionista que fizerem jus à paridade e

cujos proventos e pensões tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras

de  Analista  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade  Social,  Auxiliar  de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.465, de 2005.

Art. 8º – Os incisos II e V do art. 22 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 – (…)

II – cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias, nos termos

da legislação vigente, entre as quais serão consideradas, para promoção ao nível II,

as três avaliações especiais de desempenho;

(...)

V – comprovação da escolaridade mínima ou titulação requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:

a) certificação, nos termos de regulamento, para promoção ao nível II;

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  dois  cursos  de  pós-graduação,  lato  sensu ou  stricto  sensu,

relacionados  com  a  natureza  e  a  complexidade  da  carreira,  nos  termos  de

regulamento, para promoção ao nível IV.”.
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Art. 9° – Não será exigida a certificação a que se refere a alínea “a” do inciso V do

art. 22 da Lei nº 15.304, de 2004, com a redação dada pelo art. 8° desta lei, para a

promoção ao nível  II  da  carreira  de  Auditor  Interno,  enquanto  o  processo  para  a

obtenção  da  referida  certificação  não  for  regulamentado  e  implementado  pela

Controladoria-Geral do Estado.

Art.  10 – 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.  11  –  O  servidor  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,  ocupe  cargo  de

provimento efetivo de Auditor Interno, de trata o art. 1º da Lei nº 15.304, de 2004, terá

o período de estágio probatório considerado na contagem do tempo necessário para

a primeira promoção a que fizer jus a partir  da data de publicação desta lei,  nos

termos de regulamento, observados os requisitos de escolaridade e desempenho.

Parágrafo único – Nos casos em que o período de efetivo exercício do servidor,

considerado o estágio probatório, exceder o tempo necessário à promoção a que se

refere o caput, o período restante será utilizado para a promoção subsequente a que

o servidor fizer jus.

Art. 12 – O item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, que contém a estrutura da

carreira de Auditor Interno, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei a partir do

primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 13 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Auditor

Interno,  de  que trata o art.  1º  da  Lei  nº  15.304,  de 2004,  permanecerá,  na nova

estrutura da carreira prevista no art. 12 desta lei, no nível e grau em que se encontrar

na data de publicação desta lei.

Art. 14 – O item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Interno, passa a vigorar,

a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo  II  desta  lei,  com  os  valores  reajustados  em  decorrência  da  alteração  da

estrutura da carreira prevista no art. 12.

Art. 15 – Ficam reajustados em 20% (vinte por cento), a partir de 1º de julho de
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2016, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, modificado pelo art. 14 desta lei.

Art. 16 – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de julho de

2017, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, decorrentes da aplicação do índice previsto no art.  15

desta lei.

Art. 17 – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de julho de

2018, os valores da tabela de vencimento básico, constante no item III.2 do Anexo III

da Lei nº 15.961, de 2005, decorrentes da aplicação do índice previsto no art.  16

desta lei.

Art. 18 – 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 o servidor 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 o servidor estiver posicionado.

§ 2º – Na hipótese de não preenchimento do requisito de que trata o inciso I do
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caput, aplicam-se ao servidor da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia as

regras de promoção estabelecidas no art. 19.”.

Art. 19 – O 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:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do seu cargo 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 vinte e quatro horas nomeado para o cargo de provimento em comissão

de  Diretor  de  Escola  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar 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 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar que passou
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para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 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.”.

Art. 20 – Os §§ 3º e 4º do art. 23 da Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, passam

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 – (...)

§ 3° – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola 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 que passou para a inatividade em cargo efetivo com

jornada  de  trabalho  igual  ou  inferior  a  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.".

Art. 21 – Fica instituído o Grupo Permanente de Trabalho no âmbito do Estado, com

a participação efetiva das entidades e categorias representativas dos servidores de

saúde,  objetivando,  prioritariamente,  a  reformulação  do  plano  de  carreira  e  as

alterações  na  jornada  laboral,  além  de  outros  assuntos  correlatos  à  relação  de

trabalho.

Parágrafo único – O Grupo Permanente de Trabalho será constituído, em simétrica

paridade, de um representante:

I – da Escola de Saúde Pública – ESP;

II – da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig;

III – da Fundação Ezequiel Dias – Funed;

IV  –  da  Fundação  Centro  de  Hematologia  e  Hemoterapia  de  Minas  Gerais  –

Hemominas;
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V – da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes;

VI – do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu;

VII – da Secretaria de Estado de Saúde – SES;

VIII – dos Auxiliares de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde.

Art. 22 – 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.  23  –  O  Poder  Executivo  republicará,  a  cada  incorporação  de  abono  e

concessão de reajuste efetuadas em decorrência do disposto nesta lei, as tabelas de

vencimento com os valores devidamente atualizados.

Art.  24  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos artigos desta lei.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 12 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 semanais, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 7.7.2015.

ANEXO II

(a que se refere o art. 14 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 semanais, foi publicada no

Diário do Legislativo, de 7.7.2015.



769
____________________________________________________________________________

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.646

Autoriza o Tribunal de Justiça a transferir recursos para o custeio de despesas do

Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  autorizado  a

transferir, anualmente, para o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de

Justiça do Brasil, valor correspondente à anuidade destinada ao custeio de despesas.

Art. 2º – A transferência de recursos a que se refere o art. 1º está condicionada à

celebração de convênio  específico com o  Colégio  Permanente de Presidentes  de

Tribunais de Justiça do Brasil e ao atendimento do disposto no art. 4º da Lei Federal

nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como na alínea “f” do inciso I do art. 4º e no

art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º – Ficam convalidados os pagamentos realizados pelo Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais  em  favor  do  Colégio  Permanente  de  Presidentes  de

Tribunais de Justiça do Brasil, a título de anuidade, no período compreendido entre os

anos de 2007 e 2014.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.647

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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ATA

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/6/2015

Às  9  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  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 e suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Reabertos os trabalhos,

registra-se a presença dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Vanderlei

Miranda. O presidente dispensa a leitura da ata da reunião 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.  Airton Antônio dos Santos,  excedente do concurso

público  para  provimento  do  cargo  de  agente  penitenciário  realizado  em  2013,

solicitando ajuda desta comissão para que sejam nomeados os excedentes, devido à

existência de vagas. Comunica também o recebimento de correspondência publicada

no  Diário  do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses:  ofícios  da Sra.

Paola  Domingos  Botelho  de  Nazareth,  promotora  de  justiça,  e  dos  Srs.  Helvécio

Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e Edson

Serafim Camargos, corregedor-geral de Polícia Civil (11/6/2015); do Cel. PM Roberto

Lemos,  comandante da 2ª Região da Polícia Militar  (12/6/2015),  da Sra.  Carolina

Queiroz de Carvalho,  promotora de justiça,  e do Sr.  Antônio Carlos  de Alvarenga

Freitas,  delegado-geral  de  Polícia  Civil  (20/6/2015).  Registra-se  a  presença  dos

deputados Cabo Júlio e Professor Neivaldo. Está presente também o deputado Tito

Torres.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nºs 650/2015, no 1º turno (Cabo Júlio), 1.072/2015, no 1º turno (Celise Laviola),

615/2015, em turno único (João Leite). 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 Sargento Rodrigues, que opina pela rejeição do Projeto de Lei nº 315/2015,
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no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista do deputado Cabo Júlio. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

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

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.011, 1.016, 1.025, 1.026,

1.027, 1.064, 1065, 1.066, 1.068 a 1.076, 1.078, 1.079, 1.080, 1.082, 1.083, 1.098,

1.099, 1.104 e 1.110/2015. 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 2.333/2015, dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, em que solicitam

seja  encaminhado  ao  comandante  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de

informações sobre o protesto e o confronto violentos ocorridos na Rodovia MG-10, na

Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 19/6/2015;

nº 2.334/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja encaminhado à  Polícia  Militar  e às  delegacias  regionais  de Betim  pedido de

providências para a realização de operações conjuntas de repressão qualificada ao

crime na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 2.335/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  cópia  do  Plano

Municipal  de  Segurança  Pública  de  Betim  e  pedido  e  providências  para  a

implementação  das  23  medidas  de  enfrentamento  à  criminalidade  previstas  no

referido plano;

nº 2.336/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados ao Comando-Geral da Polícia Militar cópia do Plano Municipal

de Segurança Pública de Betim e pedido e providências para a implantação de um

segundo batalhão da Polícia Militar no município e para a designação, em caráter

emergencial,  de  pelo  menos  100  policiais  militares  para  atuarem  na  segurança

pública local;

nº 2.337/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados ao Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais  cópia do

Plano Municipal  de  Segurança  Pública  de  Betim  e  pedido  e  providências  para  a

implementação  de  uma  vara  do  tribunal  do  júri  na  Comarca  de  Betim,  para  a
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designação de magistrados específicos para as varas da infância e da juventude e de

execuções  penais,  bem  como  para  a  realização  de  um  mutirão  judiciário  para

julgamento  dos  cerca  de  1.800  processos  de crimes  contra  a  vida  existentes  na

comarca;

nº 2.338/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas

do Estado de Minas Gerais cópia do Plano Municipal de Segurança Pública de Betim

e pedido e providências para a construção de um centro socioeducativo no Município;

nº 2.339/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados à Subsecretaria de Administração Prisional do Estado de Minas

Gerais  cópia  do  Plano  Municipal  de  Segurança  Pública  de  Betim  e  pedido  e

providências para que sejam ampliadas as vagas do sistema prisional no município;

nº 2.340/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil cópia do Plano Municipal de Segurança

Pública de Betim e pedido de providências para que seja ampliado o efetivo da polícia

civil no município, com a designação de mais 4 delegados distritais, um delegado de

homicídios, 10 escrivães e pelo menos 50 investigadores, e para que seja realizado

um mutirão para a finalização de cerca de 1.400 inquéritos de crimes de homicídios

existentes na cidade;

nº 2.341/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao secretário de Estado de

Defesa Social, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao superintendente da Polícia

Federal em Minas Gerais e ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais, com a presença do prefeito e do secretário de Segurança Pública de Betim,

com  a  finalidade  de  debater  a  implantação  das  medidas  de  enfrentamento  à

criminalidade previstas no Plano Municipal de Segurança Pública de Betim;

nº 2.342/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja encaminhado ao Comando da 1ª Região da Polícia Militar e à Presidência da

BHTrans pedido de providências para que seja apurada denúncia de falha no serviço

de reboque de veículos estacionados irregularmente na capital,  durante o período

noturno;

nº 2.343/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
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seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Presidência do Tribunal

de Justiça, à Procuradoria-Geral do Ministério Público e à Defensoria Pública-Geral

do Estado pedido de providências para a implementação de um centro integrado de

atendimento ao adolescente autor de ato infracional em Betim;

nº 2.344/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Defesa Social petição assinada por

dezenas  de  parentes  de  presos  do  presídio  de  Ponte  Nova,  que  relatam  más

condições de espera para visita e pedido de providências para que sejam realizadas

melhorias nos procedimentos e nas instalações de recepção dos visitantes;

nº  2.345/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  da  Comissão de Segurança Pública em Passos,  em caráter  de

urgência, para debater e solicitar as providências cabíveis quanto à segurança na

cidade e para apurar a veracidade da suposta existência de mais de 8 mil inquéritos

policiais estagnados na Delegacia de Polícia Civil do município, além de 10 mil Reds

com despacho e sem apuração e 10 mil outros sem qualquer despacho;

nº  2.346/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública em Esmeraldas, em caráter de

urgência,  para  debater  e  solicitar  as  providências  necessárias  à  promoção  da

segurança pública na cidade, considerando o aumento do índice de criminalidade e

violência;

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.347/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater sobre os crimes

de lavagem de dinheiro no Estado, bem como sobre a criação de empresas-laranja

utilizadas nos referidos crimes e nos demais crimes conexos.

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.

Sargento Rodrigues, presidente – Carlos Pimenta – Celise Laviola.
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TRANSCRIÇÃO

MATÉRIA JORNALÍSTICA TRANSCRITA NOS ANAIS EM ATENÇÃO A

REQUERIMENTO DO DEPUTADO GIL PEREIRA PUBLICADO NO DIÁRIO DO

LEGISLATIVO DE 14/3/2015

Belezas entre o ribeirão Pandeiros e o rio Peruaçu*

Gilda de Castro

O entusiasmo de Manfred Ernst Leyerer pelas obras de artistas plásticos mineiros e

pelo patrimônio natural e cultural do Estado incentiva Elaine Machado de Lima Soares

para  que  produza  livros  de  arte  que  venham  conferir  mais  visibilidade  àqueles

talentos e atrair  turistas para lugares especiais,  como as serras do Caraça ou do

Cipó. Ela assume, então, a responsabilidade de obter suporte material que viabilize

pesquisa, redação, tradução, diagramação e impressão, com alta qualidade editorial,

entregando a curadoria a Robson Soares.

Integrei-me ao seu último projeto,  que se refere às  belezas naturais,  ao modus

vivendi dos ribeirinhos e aos registros arqueológicos entre o ribeirão Pandeiros e o rio

Peruaçu, à margem esquerda do rio São Francisco. Trabalhando diretamente com o

fotógrafo  Juninho  Motta  e  a  designer  Clara  Gontijo,  estamos  articulando  texto  e

imagem que venham fazer justiça àquele universo e conquistar os brasileiros para a

luta pela preservação dos tesouros e a revitalização do rio São Francisco.

O ribeirão Pandeiros nasce no município de Januária e mantém-se cristalino até

desaguar no Velho Chico. Sendo importante berçário dos peixes desse rio, tornou-se

Área de Preservação Ambiental  (APA),  para  que não haja  ações  predatórias  que

possam afetar a fauna, a vegetação e o pântano de rara beleza. Ele constitui um

espetáculo  grandioso,  porque  perto  dali  existem  vários  trechos  de  mata  seca  e

caatinga. Completam a paisagem do vale dos Pandeiros as veredas de buritizeiros.

A nascente do rio Peruaçu, entre os municípios de Cônego Marinho e Bonito de

Minas,  secou,  mas  ele  é  mantido  por  outros  olhos  d'água  em  seu  leito.  Merece

atenção especial, porque banha a reserva da tribo xacriabá e mergulha, logo à frente,

nas rochas para correr dentro da caverna do Janelão. Apresenta-se, depois, livre, em

meio à mata seca, a caminho do São Francisco. Esse quadro é apenas um dos itens

de um conjunto espeleológíco que justificou a criação do Parque Nacional Cavernas

do Peruaçu, em 1999, pois existem, ali, 140 formações geológicas desse tipo.
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Elas surgiram da ação da água sobre uma área calcária, ao longo de milhões de

anos.  Seu  interior  é  fascinante,  porque  há  espeleotemas  em  diferentes  cores  e

formatos.

São  atraentes  também  os  80  sitíos  arqueológicos,  pois  vários  têm  inscrições

rupestres feitas ao longo de mais de 10 mil anos. O destaque é a gruta do Caboclo,

cujos registros apontam diferentes níveis de complexidade.

O livro despertará, certamente, interesse de turistas que apreciam ambientes com

dados  relevantes  em  geologia,  arqueologia,  botânica,  zoologia  e  geografia.  Tudo

ficará mais atraente se os deslocamentos forem pela hidrovia do São Francisco, que

merece revitalização imediata para retomar o movimento de antanho. Isso beneficiará

a microrregião de Januária, que terá uma atívidade econômica cujo retorno envolve

ganhos financeiros, educacionais e ambientais.

* – Publicada no jornal O Tempo de 28/2/2015.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2015

ATA

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Antônio  Jorge  e  Cristiano  Silveira.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado Leonídio Bouças,  declara aberta a reunião e,  em virtude da

aprovação de requerimento do deputado Cristiano Silveira, dispensa a leitura da ata

da reunião 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. Logo após,

suspende a  reunião.  Às  12h29min,  comparecem na Sala  das  Comissões,  para  a

reabertura  da  reunião,  os  deputados  Leonídio  Bouças,  Bonifácio  Mourão,  Isauro

Calais,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  João

Alberto, por  indicação da liderança do BMM) e Professor Neivaldo (substituindo o

deputado  Cristiano  Silveira,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da

supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Durval Ângelo, Cabo

Júlio,  e  Doutor  Jean  Freire.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 1.734, 1.758, 1.997 e 2.049, no 1º turno, 1.741, 1.743,

1.777, 1.926, 1.942, 1.975, 1.979, 1.991, 2.000, 2.044, 2.065, 2.073 e 2.105/2015, em

turno único (deputado Antônio Jorge), Projetos de Lei nºs 1.756 e 1.924, no 1º turno,

1.742, 1.929, 1.943, 1.950, 1.974, 1.977, 1.990, 2.001, 2.006, 2.009, 2.064, 2.072 e

2.106/2015, em turno único (deputado Bonifácio Mourão), Projetos de Lei nºs 1.980,

no 1º turno, 1.735, 1.918, 1.940, 1.986, 2.004, 2.005, 2.042, 2.084 e 2.086/2015, em

turno único (deputado Cristiano Silveira), Projetos de Lei nºs 1.681, 1.725, 1.727 e

2.078,  no 1º  turno,  1.737,  1.739,  1.919,  1.927,  1.937,  1.941,  1.992,  1.993,  2.003,

2.043 e 2.087/2015, em turno único (deputado Isauro Calais),  Projetos de Lei  nºs

1.682, 1.728, 1.738 e 1.973, no 1º turno, 1.724, 1.763, 1.917, 1.939, 1.946, 1.988,

1.996,  1.999,  2.002,  2.033,  2.039  e  2.083/2015,  em  turno  único  (deputado  João

Alberto), Projetos de Lei nºs 1.723, 1.921, 1.989, 2.019, 2.046 e 2.048, no 1º turno,
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2.028, 2.032 e 2.070/2015, em turno único (deputado Leonídio Bouças), Projetos de

Lei nºs 1.754 e 2.047, no 1º turno, 1.789, 1.923, 1.928, 1.944, 1.972, 1.976, 1.987,

1.998, 2.007, 2.031, 2.071, 2.085, 2.107 e 2.108/2015, em turno único (deputado 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. São aprovados requerimentos dos deputados Luiz Humberto

Carneiro e Rogério Correia solicitando que os Projetos de Lei nºs 2.019 e 1.864/2015

sejam apreciados em primeiro e segundo lugar, respectivamente. São retirados de

pauta, por deliberação da comissão, os Projetos de Lei nºs 54, 137, 617, 735, 831,

921, 1.145, 1.389,  1.394,  1.433, 1.491 e 1.260/2015 e o Projeto de Resolução nº

11/2015, a requerimento do deputado João Alberto, e os Projetos de Lei nºs 13, 229,

251,  327,  451,  580,  686,  747,  1.294,  1.415,  1.435,  1.455,  1.479,  1.203,  1.084  e

1.285/2015, a requerimento do deputado Antônio Jorge. 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  2.019  e

1.864/2015,  ambos  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças);

1.110/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Isauro Calais). Registra-

se a saída do deputado Rogério Correia. 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  145  e

513/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão) e 727/2015 (relator: deputado Isauro

Calais).  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 500 e 939/2015, ambos na forma do Substitutivo nº 1

(relator:  deputado  Bonifácio  Mourão);  e  577/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1

(relator:  deputado  Isauro  Calais).  São  convertidos  em  diligência  à  secretária  de

Estado de Educação o Projeto de Lei nº 581/2015; ao secretário de Estado de Casa

Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Monte Sião o Projeto de

Lei nº 1.381/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais

e à Prefeitura Municipal de Ibituruna o Projeto de Lei nº 1.412/2015; ao secretário de

Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de

Tupaciguara o Projeto de Lei nº 1.426/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão); ao
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secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura

Municipal  de  Itamonte  o  Projeto  de  Lei  nº  1.413/2015  (relator:  deputado  Luiz

Humberto  Carneiro);  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Olímpio  Noronha  o  Projeto  de  Lei  nº

1.414/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais o

Projeto de Lei nº 1.989/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças, sendo o primeiro em

virtude  de  redistribuição);  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  1.456/2015 (relator:  deputado Isauro Calais);  ao

autor e ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto

de  Lei  nº  1.457/2015  (relator:  deputado  Professor  Neivaldo,  em  virtude  de

redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Isauro Calais,

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

1.132/2015 na forma do Substitutivo nº  1,  no 1º  turno, o presidente defere o seu

próprio pedido de vista. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.915/2015, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental por seu relator,

deputado Leonídio Bouças. 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 1.194/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro);

1.201, 1.284 e 1.506/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão). 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 1.283, 1.293, 1.339, 1.342, 1.402, 1.410, 1.428, 1.432 e 1.446/2015, 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 ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.
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Leonídio  Bouças,  presidente  –  Durval  Ângelo  –  Vanderlei  Miranda  –  Bonifácio

Mourão – Antônio Jorge – Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

EMENDA Nº 2

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:

“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, ouvidas as partes ou os interessados,

nos casos e forma legais.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“§ … – Não se procederá à amortização da dívida com a União antes de cumprida a

sua obrigação, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição da República.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 4

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 1º:

“§ … – O disposto no caput se aplica aos depósitos judiciais em dinheiro vinculados

a processos em que o Estado de Minas Gerais esteja como parte.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:
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“Art. … – Os depósitos judiciais a que se refere o art. 1º poderão ser transferidos

após o trânsito em julgado da sentença proferida em ação que o Estado de Minas

Gerais esteja como parte, na qual se questiona o crédito tributário que deu origem ao

depósito.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA N° 6

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

“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  e  instituição  do  auxílio-saúde  aos

servidores  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  na  forma  do

regulamento.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Esta proposta de emenda legislativa tem como finalidade conceder aos

servidores do Poder Judiciário de Estado de Minas Gerais o pagamento de auxílio-

saúde, vantagem de natureza indenizatória, a fim de tornar eficaz a norma contida no

art. 6° da Carta da República, bem como o art. 2°, VII, da Constituição do Estado de

Minas Gerais, que garantem o direito social à saúde.

A emenda está em plena consonância com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ –

que,  inclusive  abriu  consulta  pública  para  receber  propostas  voltadas  para  a

prevenção  de  riscos,  promoção  de  saúde,  promoção  da  qualidade  de  vida  e

programas de esclarecimentos internos entre magistrados e servidores do Judiciário.

A iniciativa  é  do grupo de trabalho  instituído  pelo então  presidente do CNJ e do

Supremo Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso, por meio da Portaria n° 124.

Chama a atenção o fato de que, no âmbito do Judiciário Federal, esta preocupação
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em oferecer idêntico tratamento a magistrados e servidores já vige há vários anos,

conforme Portaria Conjunta n° 05/2011, do CNJ, que trata do auxílio-saúde.

Ressalte-se  ainda  que  o  auxílio-saúde  já  foi  aprovado  por  esta  Assembleia

Legislativa,  na  Lei  Complementar  n°  135/2014,  e  regulamentado pelo  Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais, aos magistrados ativos e inativos, conforme a Resolução nº

782/2014, com valor mensal equivalente a 10% do subsídio mensal.

Portanto,  evidenciado  está  o  reconhecimento  da  importância  de  se  subsidiar

também a saúde dos servidores auxiliares  da  Justiça.  Nesse sentido,  partindo do

princípio da isonomia, nada mais justo que conceder o referido direito já consagrado à

magistratura,  também  aos  servidores,  os  quais  exercem  funções  essenciais  que

viabilizam a consecução do fim último do Poder Judiciário,  qual  seja, a prestação

jurisdicional com vistas à pacificação social.

Importante  ressaltar  que,  na  Justiça  Federal,  o  benefício  do  auxílio-saúde  é

concedido também aos servidores, e não só aos magistrados. Tal benefício, inclusive,

tem valor idêntico, ou seja, não há distinção entre a magistratura e os servidores, na

compreensão mais do que justa de que também os trabalhadores merecem atenção à

saúde, tal qual os magistrados.

Por fim, cumpre salientar que a dotação orçamentária para efetivação desse direito

se dará no momento de sua regulamentação pelo Tribunal de Justiça, com base em

disponibilidade de recursos próprios oriundos do Fundo Especial do Poder Judiciário

(FEPJ), responsável pelas despesas indenizatórias, conforme art. 2°, VII, da Lei nº

20.802,  de  2013,  e  regulamentada  pela  Resolução  n°  739/2013,  do  TJMG,  não

havendo,  portanto,  repasse  dos  recursos  do  Tesouro  Estadual  para  custeio  do

benefício.

Portanto, acreditando na justiça e na oportunidade desta emenda, contamos com o

apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – Estende-se aos municípios mineiros o alcance desta lei aos depósitos

judiciais, tributários e não tributários, em que o município figura como parte.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.
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Geraldo Pimenta – Ricardo Faria – Celinho do Sintrocel.

Justificação: Esta proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 2.173/2015 visa garantir

aos municípios, em decorrência do princípio da simetria,  as mesmas prerrogativas

que estão sendo concedidas ao Estado de Minas Gerais.

O objetivo  é  proporcionar  aos  municípios  acesso aos  recursos  provenientes  de

depósitos judiciais em que os respectivos entes forem partes, nos termos propostos

no retromencionado projeto de lei.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se o seguinte inciso III ao § 1º do art. 1º:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – (…)

III  – Estende-se o alcance do  caput aos municípios mineiros e determina que a

porcentagem da transferência de que tratam os incisos I e II obedecerá a proporção

de  80%  (oitenta  por  cento)  para  o  Estado  e  20%  (vinte  por  cento)  para  os

municípios.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Geraldo Pimenta – Ricardo Faria – Celinho do Sintrocel.

Justificação:  Esta  proposta  de  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015  faz-se

necessária ante ao latente  déficit financeiro que os municípios do Estado de Minas

Gerais  estão  vivendo.  Tal  dificuldade está  inviabilizando  o  cumprimento  das

obrigações constitucionais assumidas por esses entes federados.

A iniciativa pretende destinar 20% dos recursos para os municípios. O Estado, com

essa  proposta,  pretende  contribuir  com  os  municípios  no  enfrentamento  de  suas

dificuldades financeiras.

EMENDA Nº 9

Suprimam-se os arts. 2º e 3º, renumerando-se os demais artigos.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: O primeiro artigo que aqui se pretende suprimir prevê remuneração,

por parte do Estado de Minas Gerais, ao TJMG, de 0,3% sobre o saldo atualizado do

montante  total  transferido,  enquanto  o  segundo  determina  a  remuneração  do
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montante  total  dos  depósitos  transferidos,  conforme  percentual  acordado  entre  o

TJMG e a instituição financeira  custodiante.  Ocorre,  porém,  que,  não bastasse o

projeto de lei em evidência apresentar-se inconstitucional, também não há qualquer

lastro para que sejam repassados os valores determinados acima.

Trazemos  o  pronunciamento  da  eminente  ministra  Cármen  Lúcia,  quando  do

julgamento  da  ADI  2.855/MT,  em  relação  a  matéria  semelhante  à  atual.  Na

oportunidade  citada,  impugnou-se  lei  que  autorizava  a  utilização  de  valores

depositados  em  juízo  como  resultado  financeiro,  em  favor  do  Poder  Judiciário.

Quanto ao tema, assim se pronunciou a ministra:  “A fórmula,  no entanto, não me

parece que possa ser essa, porque esse valor a mais que o banco ganha vai para

essa conta, e isso não tem embasamento, pelo menos ético, sequer jurídico. Não é

nem uma desapropriação, na verdade, é uma expropriação, é um quase confisco,

porque estamos tirando aquilo que é obtido [com os depósitos judiciais] e entregando

para  [que]  o  Poder  Judiciário,  que  tem  suas  carências,  possa  usar.  Primeiro:

perguntaram  ao  litigante?  Perguntaram  ao  jurisdicionado?  Segundo:  O  sistema

comporta esse tipo de situação? Terceiro: O Estado pode criar este mecanismo de

uso de um direito que não é seu?”.

Prosseguiu por levantar questões quanto a imediaticidade do levantamento desses

depósitos. Ora, se a quantia não se encontra mais disponível para saque por parte do

litigante, haverá óbices e complicações que dificultarão e gerarão constrangimentos

ao proprietário  legítimo.  De fato,  nas palavras do então conselheiro Silvio  Rocha,

citado  no  Pedido  de  Providências  nº  0003107-28.2013.2.00.000  [Requerente:

OAB/PR;  Requerido:  TJPR;  Rel.:  Conselheiro  Saulo  Casali  Bahia],  “o  depósito

judicial,  quando individualmente considerado, não tem natureza de receita pública,

trata-se, na verdade, de um ingresso, ou seja, daquele movimento de fundo que não

acrescenta ao patrimônio público, mas está condicionado à sua devolução ao litigante

vencedor  da  demanda  judicial  que  o  originou,  são  as  assim  chamadas  receitas

extraorçamentárias”.

O quadro torna-se ainda mais problemático, na medida em que, no caso em tela do

projeto de lei proposto, não se trata de disponibilização dos depósitos judiciais para o

próprio  Poder  Judiciário.  Diferentemente,  pretende-se  transferir  o  montante  para



784
____________________________________________________________________________

conta  diversa,  à  disposição  do  Poder  Executivo.  Essa  situação  geraria  penosa

movimentação da máquina judiciária e lesão ao direito dos cidadãos. Além disso, não

há  indicação  no  projeto  de  lei  da  fonte  financeira  da  qual  será  direcionada  a

remuneração prevista, o que resultará em maiores ônus e um deficit ainda maior nas

contas do Estado. Dessa forma, é inarredável a necessidade de se suprimirem os

artigos objeto desta emenda,  sob pena de dano de difícil  reparação e rombo nas

contas públicas. Objetiva-se garantir um mínimo de segurança jurídica e financeira a

toda essa questionável e insustentável situação proposta pelo projeto de lei, a fim de

se evitar a violação de direitos fundamentais e da ordem constitucional.

Isso  porque  o  projeto  de  lei  em  questão  institui  verdadeiro  mecanismo  de

empréstimo  compulsório,  em  prejuízo  das  partes  processuais,  proprietárias  dos

valores em depósito judicial. Não há nenhum instrumento legal que autorize o Poder

Executivo  a  se  apropriar  de  recursos  de  terceiros  dessa  forma.  Nesse  sentido,

compete  tão  somente  à  União,  por  meio  de  lei  complementar,  a  instituição  de

empréstimos  compulsórios,  satisfeitas  as  exigências  legais  e,  ainda,  dentro  das

hipóteses previstas no próprio artigo constitucional.

Dessa forma, apresentamos esta emenda no mais nobre dever moral de manter a

ordem dos institutos legais e jurídicos do Estado, que não podem e nem devem ser

fragilizados em decorrência de necessidades ocasionais  de tal  ou qual  Poder.  Da

mesma maneira, o direito dos titulares dos montantes objetos do projeto de lei não

pode ser prejudicado, o que reforça ainda mais a necessidade da emenda.

EMENDA Nº 10

Suprima-se o inciso III do § 1º do art. 4º.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: O inciso III,  o qual pretendemos suprimir,  prevê a transferência dos

valores  de  depósitos  judiciais  que  se  encontrem  além  daquele  montante

anteriormente violado pelo projeto de lei em questão. Os incisos anteriores estipulam

qual seria esse teto (25% e 30%, antes e após o primeiro ano de vigência da lei,

respectivamente),  dentro  do  qual  os  valores  estariam  resguardados  do  ímpeto

confiscador do Poder Executivo Estadual.
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Ocorre que, se tomarmos como adequado o motivo apresentado pela administração

pública (custeio da Previdência Social, do pagamento de precatórios e da assistência

judiciária, e a amortização da dívida com a União), é exigível,  no mínimo, que se

tenha um cálculo acurado da quantia necessária para realizar tais despesas. Isso

porque, diante de um projeto de lei que viola direitos fundamentais dos cidadãos, não

é  admissível  que  se  conduza  a  matéria  a  partir  de  estimativas,  sob risco  de  se

desestabilizar o equilíbrio entre o direito sobre os depósitos judiciais, por parte de

cada um dos litigantes, e o disposto na proposição. Ou seja, o que está em questão é

uma  contraposição  entre  o  direito  de  propriedade  da  quantia,  individualmente

considerada, e a necessidade do Estado de arcar com suas obrigações financeiras.

Dentro desse quadro, é evidente que ambas são questões delicadas e relevantes,

não sendo possível, tampouco aconselhável, justamente por isso, determinar anterior

e intransigentemente qual das duas deve se sobrepor à outra.

Dessa forma, caso não seja estipulado um valor preciso e suficiente para que o

Executivo  cumpra o que objetiva,  estar-se-á consolidando a primazia  do  segundo

aspecto sobre o primeiro, permitindo que se proceda a um verdadeiro confisco do

dinheiro dos cidadãos, sem que haja um limite claro que proteja esse patrimônio. Em

oportunidade  semelhante,  posicionou-se  a  ministra  Cármen  Lúcia,  quando  do

julgamento da ADI 2.855/MT: “Estou enfatizando, Senhor Presidente, que este é um

problema  que  precisa  ser  enfrentado,  porque  há  um  vício  no  sistema  e  o

jurisdicionado brasileiro está pagando caro por ele. A fórmula, no entanto, não me

parece que possa ser essa, porque esse valor a mais que o banco ganha vai para

essa conta, e isso não tem embasamento, pelo menos ético, sequer jurídico, não é

nem uma desapropriação, na verdade, é uma expropriação, é um quase confisco,

porque estamos tirando aquilo que é obtido [com os depósitos judiciais] e entregando

para  [que]  o  Poder  Judiciário,  que  tem  suas  carências,  possa  usar.  Primeiro:

perguntaram  ao  litigante?  Perguntaram  ao  jurisdicionado?  Segundo:  O  sistema

comporta esse tipo de situação? Terceiro: O Estado pode criar este mecanismo de

uso de um direito  que não é seu? –  e aí  vamos  ter  várias  condições em vários

Estados; vi mesmo Municípios que querendo fazer a mesma coisa, ou seja, quando

ele fosse parte, poderia fazer isso”.
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Continua a excelentíssima ministra: “E ainda há um outro problema que vi quando

estudei a matéria: não se sabe em que momento, por exemplo, o Poder Judiciário vai

determinar o levantamento e quanto se tem nessa conta, porque, na hora que se

determina  o  levantamento,  tem  que  ser  de  imediato.  Ora,  se  o  banco  está

emprestando e uma parte já reverteu para o próprio Judiciário, como ficam todos que

estão nessa verdadeira ciranda?”.

A partir dessa perspectiva é que se deve proceder: o Projeto de Lei nº 2.173/2015 é

contrário aos conceitos essenciais do nosso ordenamento jurídico. É imprescindível,

portanto,  que  estabeleçamos  um ponto  que  permita  a  proporcionalidade  entre  os

opostos,  para que se mantenha um mínimo de segurança jurídica e respeito aos

institutos jurídicos, mencionados não em vão ou simplesmente com intuito retórico ou

argumentativo, mas com embasamento no próprio Estado Democrático de Direito no

qual vivemos, como fundamentado pela ministra. Ousar violar algum dos conceitos

legais que fundamentam nossa Nação é atentar contra todo o ordenamento jurídico

pátrio, e é exatamente nisso que se constitui o projeto de lei em voga, na redação em

que se encontra.

A saída que se apresenta é, portanto, a supressão do inciso III do § 1º do art. 4º.

Dessa maneira, o montante transferido para o uso do Executivo restará limitado, e os

valores posteriormente acumulados como depósitos judiciais estarão protegidos. Não

será possível que o Estado tome para si, mesmo que temporariamente, verbas que

não são suas para além daquelas que já terá tomado, sendo forçado a lidar com suas

necessidades orçamentárias somente com aquilo de que dispõe. Caso os depósitos

judiciais  ultrapassem  a  porcentagem  prevista  para  o  empréstimo  compulsório  da

administração estadual, deve-se necessariamente mantê-los intactos dessa maneira,

para que formem uma reserva de garantia para os cidadãos que já tiveram seu direito

desrespeitado e necessitarem levantar esses valores. É assim que se manterá um

mínimo  de  respeito  à  ordem  jurídica  vigente,  que  obriga  que  nos  oponhamos

vigorosamente  a  esse  projeto  de  lei  apresentado,  não  permitindo  que  se  saciem

irrestritamente suas pretensões absurdas.

EMENDA Nº 11

Dê–se ao art. 6º a seguinte redação:
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“Art. 6º – A implementação do disposto nesta lei fica condicionada à celebração, ao

registro público e à publicação integral no Minas Gerais de termo de compromisso, a

ser firmado entre o Estado de Minas Gerais e o TJMG.

Parágrafo único – A alteração ou a revogação do termo de compromisso firmado na

forma  deste  artigo  fica  condicionada  à  prévia  autorização  legislativa,  em  lei

específica.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação:  Se é  necessária  a  previsão em lei  para  a  assinatura  de  termo de

compromisso,  como consta  do  projeto  em  exame,  a  lógica  indica  que  também é

necessária autorização para sua alteração ou revogação.

EMENDA Nº 12

Dê-se ao § 2º do art. 4º a seguinte redação:

Art. 4º – (...)

“§  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,

divulgada  publicamente  no  site do  Portal  da  Transparência  do  Estado  de  Minas

Gerais, no primeiro dia de cada mês.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 13

Substitua-se  a  expressão  “instituição  financeira  custodiante”  por  “instituição

financeira oficial”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A emenda visa a garantir que os recursos que se pretende transferir

sejam  mantidos  em  instituição  financeira  oficial,  conforme  determina  a  legislação

federal em vigor.

EMENDA Nº 14

Dê-se ao § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)
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§ 2º – A transferência de que trata o  caput será limitada a 50% (cinquenta por

cento) do valor total depositado.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 15

Substitua-se, no  caput  do art. 2º do Substitutivo nº 2, a expressão “patamar” por

“valor”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O art. 2º da proposição trata da remuneração a ser paga mensalmente

pelo Executivo ao TJMG. O texto informa que tal remuneração se dará no “patamar”

de  trinta  centésimos  do  saldo  atualizado,  apurado  no primeiro  dia  de  cada  mês.

Segundo a melhor técnica legislativa, o texto normativo deve evitar termos ambíguos,

que possam induzir a erro de interpretação. Propomos substituir a palavra “patamar”

por “valor”, que é mais precisa e não deixa margem de dúvida quanto ao índice a ser

aplicado.

EMENDA Nº 16

Dê-se ao § 3º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 3º – A parcela dos depósitos judiciais não transferida será mantida na instituição

financeira oficial 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.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 17

Acrescente-se  ao  final  do  caput do  art.  5º  do  Substitutivo  nº  2  a  expressão

“conforme dispuser o regulamento desta lei”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.
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EMENDA Nº 18

Substitua-se, ao final dos incisos I e  II  do § 1° do art. 4° do Substitutivo n° 2, a

expressão “no prazo de trinta dias” por “no prazo de cinco dias úteis”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Os  dispositivos  que  se  pretende  alterar  tratam  do  prazo  para

recomposição, pelo Executivo, do Fundo de Reserva destinado a garantir a restituição

ou  os  pagamentos  referentes  aos  depósitos,  conforme  a  decisão  proferida  no

processo  judicial  correspondente.  A  nosso  ver,  o  prazo  de  trinta  dias  é

demasiadamente  longo,  uma  vez  que  esse  fundo  deveria  ser  recomposto

imediatamente,  para não trazer  prejuízo aos demandantes.  Propomos  o  prazo de

cinco dias úteis, que julgamos suficientes para o Poder Executivo adotar as medidas

administrativas necessárias à recomposição.

EMENDA Nº 19

Suprima-se o art. 8º do Substitutivo nº 2.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 20

Substitua-se, no caput do art. 6º do Substitutivo nº 2, a expressão “em até três dias

úteis” por “no dia útil posterior”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 21

Dê-se ao parágrafo único do art. 7º a seguinte redação:

“Art. 7º – (…)

Parágrafo único – O descumprimento do prazo previsto neste artigo autorizará o juiz

da causa, em cumprimento ao disposto no art. 125, II, da Lei n.º 5.865, de 11 de

janeiro de 1973, 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.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Dilzon Melo
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EMENDA Nº 22

Dê-se ao caput do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, de natureza tributária, realizados em

processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –

poderão  ser  transferidos  para  conta  específica  do  Estado,  para  o  pagamento  de

precatórios e a amortização da dívida com a União.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: O objetivo da emenda proposta é adequar a proposição aos termos da

legislação federal vigente, de forma a limitar a transferência de recursos vinculados a

processos de natureza tributária, e para o pagamento precatórios e a amortização da

dívida fundada do Estado com a União.

EMENDA Nº 23

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remuneração equivalente

à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic – para títulos

federais.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 24

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art.  5º  –  Os  recursos  provenientes  da  transferência  prevista  no  art.  1º  serão

classificados como Receita Corrente ordinária estadual e considerados para o cálculo

do percentual mínimo a que se refere o art. 212 da Constituição Federal.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 25

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º – Os recursos provenientes da transferência prevista no art. 1º, classificados

como receita corrente ordinária estadual, constarão no orçamento do Estado como

fonte de recursos específica, com a identificação de sua origem e aplicação.
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Parágrafo único – Os valores a que se refere o  caput são considerados para o

cálculo do percentual a que se refere o § 1º do art. 199 da Constituição do Estado.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 26

Dê-se ao caput do art. 8º a seguinte redação:

“Art. 8º – A instituição financeira custodiante deverá disponibilizar ao Estado e ao

TJMG, inclusive para os titulares dos órgãos a que refere o inciso IV do art. 9º da Lei

Complementar n.º 59, de 18 de janeiro de 2001, com a redação dada pelo art. 4º da

Lei Complementar n.º 85, de 28 de dezembro de 2005, 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.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Dilzon Melo

EMENDA Nº 27

Suprima-se no art. 10 a expressão “podendo a Secretaria de Estado da Fazenda

editar normas necessárias a sua execução.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Bonifácio Mourão

EMENDA Nº 28

Suprima-se o § 3º do art. 1º do Substitutivo nº 2.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: O dispositivo que se pretende suprimir é absolutamente inócuo, uma

vez que a matéria é disciplinada por legislação federal: as Leis nºs 10.819, de 2003,

referente  aos recursos  dos  municípios,  e  11.429,  de  2006,  relativa  aos depósitos

transferidos aos estados.

EMENDA Nº 29

Dê-se ao § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)
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§ 2º – A transferência de que trata o caput será limitada a 45% (quarenta e cinco

por cento) do valor total depositado.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Felipe Attiê

EMENDA Nº 30

Dê-se ao § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 2º – A transferência de que trata o caput será limitada a 40% (quarenta) do valor

total depositado.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Felipe Attiê

EMENDA Nº 31

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não-tributários, realizados

em processos que se encontrem em fase de execução de sentença ou de acórdão e

dos quais  o  Estado seja parte,  poderão ser transferidos para  conta específica do

Estado,  mantida  em  instituição financeira  oficial,  o  pagamento  de  precatórios,  de

amortização da dívida com a União e para investimentos em obras realizadas em

municípios da área de atuação do Idene.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Bonifácio Mourão

EMENDA Nº 32

Suprima-se no caput do art. 1º do Substitutivo nº 2 a expressão “e não tributários”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A emenda pretende limitar o alcance da medida prevista no projeto aos

processos de natureza tributária,  nos quais o Estado, forçosamente, é parte. Com

isso,  evita-se  que  recursos  de  depósitos  vinculados  a  processos  que  envolvam

apenas particulares sejam transferidos para o Estado.

EMENDA Nº 33

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
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“Art. 11 – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Bonifácio Mourão

EMENDA Nº 34

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – A transferência será limitada a 10% (dez por cento) do total dos depósitos

decorrentes de ações de natureza tributária e de 5% (cinco por cento) em ações de

natureza administrativa das quais o Poder Público Estadual seja parte no exercício

subsequente ao de entrada em vigor desta lei, exclusivamente.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 35

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – A transferência observará a razão de 15% (quinze por cento) do total dos

depósitos de natureza tributária e administrativa em ações das quais o Poder Público

Estadual  seja  parte,  a  partir  do  primeiro  dia  útil  do  exercício  subsequente  ao  de

entrada em vigor desta lei, e de 5% (cinco por cento) nos três exercícios posteriores.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 36

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – A transferência observará a razão de 25% (vinte e cinco por cento) do total

dos depósitos de natureza tributária e administrativa, a partir do primeiro dia útil do

exercício subsequente ao de entrada em vigor desta lei e de 10% (dez por cento) nos

cinco exercícios posteriores.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro
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EMENDA Nº 37

Suprima-se o art. 5º do projeto.

Justificação:  Trata-se  de  dispositivo  inócuo  e  inadequadamente  apresentado:  a

proposta de lei orçamentária a ser encaminhada a esta Casa até o final do mês de

setembro poderá tratar da matéria, se necessário for.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 38

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte § 4º:

“Art. 1º – (…)

§ 4º  – A instituição financeira tratará  de  forma segregada os depósitos  judiciais

tributários em que o Estado e o Município sejam parte.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 39

Dê-se ao inciso I do § 1º do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

§ 1º – (...)

I – se o saldo do Fundo de Reserva for inferior a 25% (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 dez dias úteis.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 40

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º  – A transferência observará a razão de 20% (vinte por cento) do total  dos

depósitos de natureza tributária a partir do primeiro dia útil do exercício subsequente

ao de entrada em vigor desta lei,  e de 10% (dez por  cento) nos cinco exercícios

posteriores.”.
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Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 41

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º  – A transferência observará a razão de 30% (trinta por cento) do total  dos

depósitos  de  natureza  tributária  e  administrativa,  a  partir  do  primeiro  dia  útil  do

exercício subsequente ao de entrada em vigor desta lei, e de 10% (dez por cento) nos

cinco exercícios posteriores.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 42

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – A transferência observará a razão de 50% (cinquenta por cento) do total dos

depósitos de natureza tributária e administrativa, excluídos os decorrentes de ações

em que o poder público municipal seja parte, a partir do primeiro dia útil do exercício

subsequente ao de entrada em vigor desta lei, e de 10% (dez por cento) nos cinco

exercícios posteriores.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 43

Acrescente-se  ao  final  do  art.  9º  do  Substitutivo  nº  2  a  expressão  “conforme

dispuser o regulamento desta lei”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 44

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O disposto no art. 1º não se aplica aos procedimentos judiciais em que

figure como parte ou interessado o menor ou o incapaz, nos termos do art. 8º da Lei

nº 5.869, de 1973.”.
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Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 45

Dê-se ao § 2º do art. 1º do projeto original a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 2º  – O disposto  no  caput  não se aplica aos depósitos  judiciais  nos quais  os

Municípios sejam parte.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Dilzon Melo

EMENDA Nº 46

Acrescente-se ao caput do art. 1º do projeto de lei, após a expressão “Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG – ”, a expressão “nos quais o Estado seja

parte.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

EMENDA Nº 47

Acrescente-se ao final do art. 10 do Substitutivo nº 2 a expressão “no prazo de trinta

dias contados da data da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 48

Dê-se ao art. 11 do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 11 – Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da data de sua

publicação.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 49

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º  –  A transferência  observará o valor  de 30% (trinta  por  cento)  do total  em

depósito.”.
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Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Gustavo Valadares

EMENDA Nº 50

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – A transferência observará o valor de 25% (vinte e cinco por cento) do total em

depósito.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Gustavo Valadares

EMENDA Nº 51

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

“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, para fins de pagamento de precatórios

e amortização da dívida com a União.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Bonifácio Mourão

EMENDA Nº 52

Acrescente-se onde convier:

“Art. … – O disposto no art. 1º não se aplica aos procedimentos judiciais em que

figure como parte ou interessado pessoa com idade igual  ou superior  a sessenta

anos, ou com doença grave, nos termos do art. 1.211-A, da Lei nº 5.869, de 1973,

incluído pela Lei nº 10.173, de 2001, com redação dada pela Lei nº 12.008, de 2009.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 53

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

Parágrafo único – A remuneração a que se refere este artigo deverá ser paga até o
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décimo dia útil de cada mês ou será retida do montante devido pelo Estado ao TJMG

sobre os repasses relativos aos depósitos realizados e os seus rendimentos.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 54

Acrescente-se onde convier:

“Art. … – Os recursos devidos aos municípios, nos termos desta lei, poderão ser

utilizados para investimentos em áreas prioritárias de políticas públicas, na seguinte

proporção:

I – Ações de Saúde: até 25% (vinte e cinco por cento);

II – Ações de Educação Fundamental, com prioridade para o nível pré-escolar: até

25 % (vinte e cinco por cento).”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Ione Pinheiro – Sargento Rodrigues.

EMENDA Nº 55

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Não se aplica o disposto no art. 1º desta lei aos depósitos judiciais ou

administrativos em dinheiro referentes a processos em que os órgãos ou entidades

da administração pública municipal sejam parte.

§ 1º – O Poder Judiciário poderá transferir para conta específica do município os

recursos a que se refere o art. 1º desta lei, desde que vinculados a ações em que o

município seja parte, observados os procedimentos previstos em legislação municipal

e  obedecidos  os  limites  e  condições  previstos  nas  normas  gerais  federais  que

regulamentam a matéria.

§  2º  –  O  Poder  Judiciário  manterá  em  instituição  financeira  oficial,  em  contas

individualizadas, os recursos a que se refere o caput deste artigo.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Ione Pinheiro – Sargento Rodrigues.

EMENDA Nº 56

Dê-se ao § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)
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§ 2º – A transferência de que trata o caput deste artigo será limitada a 35% (trinta e

cinco por cento) do valor total depositado.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 57

Dê-se ao § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 2º – A transferência de que trata o caput deste artigo será limitada a 30% (trinta

por cento) do valor total depositado.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 58

Dê-se ao § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 2º – A transferência de que trata o caput será limitada a 25% (vinte e cinco por

cento) do valor total depositado.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 59

Dê-se ao caput do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

–, nos quais o Estado seja parte, poderão ser transferidos para conta específica do

Estado, para o pagamento de precatórios e a amortização da dívida com a União.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 60

Dê-se ao inciso II do § 1º do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

§ 1º – (…)

II  –  se o  saldo  do  Fundo de Reserva  for  inferior  a  30  % (trinta  por  cento)  do
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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 dez dias úteis.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 61

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao 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 do pagamento de precatórios e da amortização da dívida com a

União.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Iran Barbosa

EMENDA Nº 62

Dê-se ao caput do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – O montante total transferido será objeto de remuneração mensal paga

pelo Estado de Minas Gerais ao TJMG, no patamar de 0,3% (zero vírgula três por

cento) do saldo atualizado, apurado no primeiro dia de cada mês.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Iran Barbosa

EMENDA Nº 63

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – A transferência observará a razão de 70% (setenta por cento) do total em

depósito a partir da vigência desta lei.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Iran Barbosa
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EMENDA Nº 64

Dê-se ao § 3º do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

§ 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 no inciso II ou no

caso de descumprimento do disposto no art. 2º.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Iran Barbosa

EMENDA Nº 65

Suprima-se o inciso I do § 1º do art. 4.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Iran Barbosa

SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Dispõe sobre a utilização de recursos de depósitos judiciais referentes a tributos e

acessórios  para  o  pagamento  de  precatórios  de  qualquer  natureza  e  da  dívida

fundada do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  recursos  de  depósitos  judiciais  referentes  a  tributos  e  acessórios

depositados  em  instituições  financeiras  oficiais  poderão  ser  utilizados  para  o

pagamento de precatórios judiciais de qualquer natureza e na amortização da dívida

pública fundada, nos termos da legislação federal em vigor.

Parágrafo único – O Estado assegurará que no mínimo 20 % (vinte por cento) do

valor  dos  precatórios,  apurado  em  31  de  dezembro  de  2015,  sejam  quitados

anualmente nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, observada a ordem

cronológica e as prioridades definidas em lei.

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

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Bonifácio Mourão

Justificação:  O  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015  apresenta,  na  sua  forma  original,

graves vícios relacionados com a competência legislativa estadual e com a iniciativa

no  processo  legislativo,  os  quais  foram  apontados  no  decorrer  da  discussão  da

matéria, na Comissão de Constituição e Justiça.
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Naquela ocasião, alertamos os ilustres colegas quanto ao fato de que, conforme

consolidada  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  a  matéria  insere-se  no

âmbito do direito processual e de que, portanto, conforme determina o inciso I do art.

22 da Constituição Federal, insere-se no âmbito da competência privativa da União.

Mas  também  observamos  que  “o  vício  mais  grave,  o  relacionado  com  a

competência estadual para legislar na matéria, pode ser sanado desde que o texto da

proposição aprovada não extrapole o disposto na Lei Federal nº 11.429, de 26 de

dezembro de 2006, que 'dispõe sobre os depósitos judiciais de tributos, no âmbito dos

Estados e do Distrito Federal'.”

Em decisão recente,  de  25 de  março de 2015,  no  Recurso  Extraordinário  com

Agravo – ARE – nº 841303, relatado pela ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal

Federal reafirmou o entendimento anterior, decorrente do julgamento das Adins nºs

4.357  e  4.425,  no  sentido  de  que  as  dívidas  dos  estados,  já  reconhecidas  pela

Justiça, decorrentes de ações judiciais, deverão ser pagas até 2020, sem estabelecer,

no entanto, qualquer ordem ou cronograma de pagamento.

Esse é outro fato que contribui para a necessidade de alteração na proposição, pois

não  há,  no  Estado,  norma  legal  que  discipline  o  processo  de  pagamento  dos

precatórios, o que pode gerar dificuldades para o cumprimento da decisão da Corte

Suprema.

Dado  que  os  recursos  dos  depósitos  judiciais  tributários  podem  ser  licitamente

apropriados pelos estados para o pagamento de precatórios e de dívida fundada e

considerando  que  a  decisão  do  STF  não  estabelece,  como  aliás  não  poderia,

percentuais para o pagamento anual dos precatórios já existentes, nada impede que

o Estado regulamente a matéria.

Assim,  apresentamos  este  substitutivo,  que,  se  aprovado,  sana  o  vício  de

inconstitucionalidade e contribui para o melhor cumprimento das decisões do STF.

SUBSTITUTIVO Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Dispõe sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e administrativos em

dinheiro, tributários e não tributários, nos quais o Estado é parte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  depósitos  judiciais  e  administrativos  em  dinheiro,  referentes  a
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processos  judiciais  ou  administrativos,  tributários  ou  não  tributários,  nos  quais  a

administração pública estadual  direta,  as  autarquias  e fundações estaduais  sejam

parte, deverão ser efetuados em instituição financeira oficial.

Art. 2º – A instituição financeira oficial transferirá para a conta única do Tesouro do

Estado 70% (setenta por  cento)  do  valor  atualizado dos depósitos  referentes  aos

processos judiciais e administrativos de que trata o art. 1º, bem como os respectivos

acessórios.

§ 1º – Para implantação do disposto no  caput  deste artigo, deverá ser instituído

fundo de reserva destinado a garantir a restituição da parcela transferida ao Tesouro,

observados os demais termos desta lei.

§  2º  –  A instituição  financeira  oficial  tratará  de  forma  segregada  os  depósitos

judiciais e os depósitos administrativos.

§  3º  –  O montante  dos  depósitos  judiciais  e  administrativos  não  repassado  ao

Tesouro constituirá o fundo de reserva referido no § 1º deste artigo, cujo saldo não

poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o art. 1º

desta lei, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.

§ 4º – Até 10% (dez por cento) da parcela destinada ao fundo de reserva de que

trata o § 1º deste artigo poderão ser utilizados pelo fundo de que trata o art. 7º da Lei

nº  18.683,  de  28  de  dezembro  de  2009,  observados  os  requisitos  e  condições

previstas na Lei nº 14.869, de 16 de dezembro de 2003.

§ 5º – Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remuneração equivalente à

taxa referencial  do Sistema Especial  de Liquidação e de Custódia – Selic  – para

títulos federais.

§ 6º – Compete à instituição financeira gestora do fundo de reserva de que trata

este artigo manter escrituração individualizada para cada depósito efetuado na forma

do art. 1º, discriminando:

I – o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente

atribuída;

II – o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do §

3º deste artigo, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos

decorrentes do disposto no § 5º deste artigo.
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Art. – 3º – A habilitação do Estado ao recebimento das transferências referidas no

art.  2º  é  condicionada  à  apresentação  ao  órgão  jurisdicional  responsável  pelo

julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos de termo de compromisso

firmado pelo chefe do Poder Executivo que preveja:

I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo

repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 3º do art. 2º desta lei;

II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela

dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 3º do art. 2º,

condição essa a ser observada a cada transferência recebida na forma do art. 2º

desta lei;

III  –  a  autorização  para  a  movimentação  do  fundo  de  reserva  para  os  fins  do

disposto nos arts. 4º e 6º desta lei;

IV –  a recomposição do fundo de reserva pelo Estado,  em até quarenta e oito

horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver

abaixo dos limites estabelecidos no § 3º do art. 2º desta lei.

Art.  4º  –  A constituição  do  fundo  de  reserva  e  a  transferência  da  parcela  dos

depósitos judiciais e administrativos acumulados até a data de publicação desta lei,

conforme dispõe o art. 2º, serão realizadas pela instituição financeira em até quinze

dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso de que trata o art. 3º.

§  1º  –  Para  identificação dos  depósitos,  cabe  ao  Estado  manter  atualizada  na

instituição financeira a relação de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

– CNPJ – dos órgãos que integram a sua administração pública direta e indireta.

§ 2º – Realizada a transferência de que trata o  caput, os repasses subsequentes

serão efetuados em até dez dias após a data de cada depósito.

§ 3º – Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no caput e no § 2º

deste artigo, a instituição financeira deverá transferir a parcela do depósito acrescida

da taxa referencial do Selic para títulos federais mais multa de 0,33% (trinta e três

centésimos por cento) por dia de atraso.

Art. 5º – São vedadas quaisquer exigências por parte do órgão jurisdicional ou da

instituição financeira além daquelas estabelecidas nesta lei.

Art.  6º – Os recursos repassados na forma desta lei  ao Estado, ressalvados os
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destinados  ao  fundo de  reserva  de  que  trata  o  §  3º  do  art.  2º,  serão aplicados,

exclusivamente, no pagamento de:

I – precatórios judiciais de qualquer natureza;

II  –  dívida  pública  fundada,  caso  a  lei  orçamentária  do  ente  federativo  preveja

dotações  suficientes  para  o  pagamento  da  totalidade  dos  precatórios  judiciais

exigíveis  no  exercício  e  não  remanesçam  precatórios  não  pagos  referentes  aos

exercícios anteriores;

III  –  despesas  de  capital,  caso  a  lei  orçamentária  do  ente  federativo  preveja

dotações  suficientes  para  o  pagamento  da  totalidade  dos  precatórios  judiciais

exigíveis  no  exercício,  não  remanesçam  precatórios  não  pagos  referentes  aos

exercícios anteriores e o ente federado não conte com compromissos classificados

como dívida pública fundada;

IV – recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de

previdência referentes aos regimes  próprios  de cada ente federado,  nas mesmas

hipóteses do inciso III.

Parágrafo único – Independentemente das prioridades de pagamento estabelecidas

no caput deste artigo, poderá o Estado utilizar até 10% (dez por cento) da parcela que

lhe for transferida nos termos do caput do art. 2º no fundo de que trata o art. 7º da Lei

nº  18.683,  de  28 e  dezembro de 2009,  observadas as condições e os requisitos

previstos na Lei nº 14. 869, de 16 de dezembro de 2003.

Art. 7º – Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante,

mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos

desta lei, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será colocado

à disposição do depositante pela instituição financeira responsável, no prazo de três

dias úteis, observada a seguinte composição:

I – a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 3º do art. 2º

acrescida  da  remuneração  que  lhe  foi  originalmente  atribuída  será  de

responsabilidade direta e imediata da instituição depositária;

II – a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos

termos do caput será debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata o

§ 3º do art. 2º.
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§ 1º – Na hipótese de o saldo do fundo de reserva após o débito referido no inciso II

ser inferior ao valor mínimo estabelecido no § 3º do art. 2º, o Estado será notificado

para recompô-lo na forma do inciso IV do art. 3º.

§ 2º – Na hipótese de insuficiência de saldo no fundo de reserva para o débito do

montante  devido  nos  termos  do  inciso  II,  a  instituição  financeira  restituirá  ao

depositante o valor disponível no fundo acrescido do valor referido no inciso I.

§ 3º – Na hipótese referida no § 2º deste artigo, a instituição financeira notificará a

autoridade expedidora da ordem de liberação do depósito, informando a composição

detalhada dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente

disponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago depois de efetuada a

recomposição prevista no § 1º deste artigo.

Art. 8º – Nos casos em que o Estado não recompuser o fundo de reserva até o

saldo  mínimo referido  no  § 3º  do  art.  2º,  será  suspenso o  repasse das parcelas

referentes a novos depósitos até a regularização do saldo.

Parágrafo  único  –  Sem  prejuízo  do  disposto  no  caput,  na  hipótese  de

descumprimento por  três  vezes da obrigação referida no inciso IV do art.  3º,  fica

vedada a posterior utilização dos recursos previstos no art. 1º desta lei.

Art. 9º – Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o Estado, ser-lhe-

á transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do §

3º do art. 2º acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.

§ 1º – O saque da parcela de que trata o  caput deste artigo somente poderá ser

realizado até o limite máximo do qual não resulte saldo inferior ao mínimo exigido no

§ 3º do art. 2º;

§ 2º – Na situação prevista no caput, serão transformados em pagamento definitivo,

total ou parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o

caso, inclusive seus acessórios, os valores depositados na forma do caput do art. 1º,

acrescidos da remuneração que lhes foi originalmente atribuída.

Art. 10 – As regras de procedimentos, inclusive orçamentários, para a execução do

disposto  nesta  lei,  serão  publicadas  no  Minas  Gerais,  e  os  demonstrativos  de

utilização  de  recursos,  atualizados  semanalmente,  serão  disponibilizados  em  site

específico mantido pelo Poder Executivo.
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Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Bonifácio Mourão

Justificativa.  A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  desta  Casa,  em  parecer

aprovado em 29 de junho de 2015, à revelia dos sólidos argumentos em contrário

apresentados por este deputado em seu “voto em separado”, concluiu que pode o

Estado legislar sobre fundos judiciais, por se tratar, no seu entendimento, de matéria

que se insere no âmbito do direito financeiro, enquadrando-se assim no disposto no

art. 24 da Constituição Federal.

Se esse é o entendimento adotado pela Casa, é necessário que sejam obedecidos

os comandos previstos nos parágrafos do mencionado art. 24 da Lei Maior. Assim, a

competência legislativa do Estado limita-se a suplementar as normas gerais da União,

não podendo contrariar o disposto em leis federais.

No caso em exame, a norma geral em vigor é a Lei nº 11.429, de 2006. Entretanto,

o Congresso Nacional aprovou, no final do mês de junho do corrente ano, o Projeto

de Lei Complementar nº 37/2015, que promove várias alterações no tratamento da

matéria  e  revoga  a  mencionada  lei.  A matéria  já  foi  encaminhada  à  sanção  da

presidente da República, que tem prazo até meados do mês corrente para decidir

sobre a sanção ou o veto.

Mas  deve-se  também  ser  ressaltado  que,  nos  termos  do  §  4º  do  art.  24,  “a

superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual,

no que lhe for contrário”.

Considerando-se que a matéria é importante para o Estado, que não se deve nem

contrariar  a  norma  geral  em  vigor  e  que  a  prudência  e  a  economia  processual

sugerem  que  a  lei  estadual  seja  desde  já  adaptada  ao  novo  texto  federal,

apresentamos este substitutivo, que, como se pode perceber, está conforme ao que

prevê o art. 24 da Constituição Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18/2015

Dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  – O assessoramento político-parlamentar  na  Assembleia  Legislativa será

realizado pelos servidores do Grupo de Assessoramento Político-Parlamentar – Gapp

– e do Grupo de Assessoramento Político-Institucional – Gapi.

Art.  2º – O Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político-

Parlamentar – Garpp – a que se refere o art. 1º da Resolução nº 5.100, de 29 de

junho de 1991, passa a denominar-se Gapp.

§ 1º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo integrantes do

AL-GARPP  transformados  em  cargos  de  Assessor  Parlamentar  compõem  uma

estrutura de quarenta e oito níveis, correspondentes aos padrões de vencimento do

VL-9 ao VL-56 previstos no Anexo I da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007.

§ 2º – Regulamento da Mesa estabelecerá a correspondência entre os padrões de

vencimento básico e a pontuação relativa aos cargos a que se refere o caput do art.

5º,  dispondo  sobre  o  arredondamento  de  casas  decimais,  bem  como  a

proporcionalidade de vencimento para as distintas jornadas de trabalho, com base na

tabela  de  vencimentos  básicos  dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia

Legislativa.

§ 3º – A transformação dos cargos de que trata este artigo não resultará em sua

extinção ou vacância, mantidas a forma de provimento e a natureza do cargo de livre

nomeação e exoneração.

Art. 3º – O Gapi é composto pelos cargos:

I  –  resultantes  da  transformação  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  de

recrutamento amplo de que tratam as Leis nºs 9.384, de 18 de dezembro de 1986, e

9.767, de 11 de maio de 1989, e as Resoluções nºs 5.049, de 15 de dezembro de

1989, 5.086, de 31 de agosto de 1990, e 5.100, de 29 de junho de 1991;

II – de que trata o inciso II do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de

2007.

Art. 4º – Os atos de provimento e de exoneração de servidor ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo de Assessor Parlamentar integrante do GAPP serão

precedidos de solicitação de deputado, nos termos de regulamento da Mesa.

Art. 5º – Compete ao deputado, nos termos de regulamento da Mesa, indicar os
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servidores que serão nomeados para os cargos do Gapp que comporão a estrutura

do seu gabinete, observados os limites de vinte e três cargos e de trezentos e quinze

pontos.

§ 1º – O ponto unitário corresponde ao produto da multiplicação do índice 0,5186

(zero vírgula cinco mil cento e oitenta e seis) pelo índice básico previsto no art. 5º da

Lei nº 16.833, de 2007.

§ 2º – Na indicação a que se refere o caput, o deputado informará o nível em que o

servidor será posicionado, em conformidade com as atribuições constantes no Anexo

desta resolução e no § 2º do art. 8º.

§ 3º – Não será compensada nem complementada diferença de remuneração em

razão da não utilização da totalidade dos pontos a que se refere o caput.

Art. 6º – A alteração do posicionamento do servidor ocupante do cargo de Assessor

Parlamentar será realizada:

I  –  mediante  solicitação  por  escrito  do  deputado  ao  presidente  da  Assembleia

Legislativa;

II – com a observância dos limites previstos no caput do art. 5º;

III – independentemente da expedição de ato de exoneração ou nomeação.

Parágrafo único – A alteração do posicionamento de que trata o caput surtirá efeitos

a partir da data de sua publicação.

Art. 7º – O ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo de Assessor

Parlamentar fica automaticamente exonerado:

I – com o encerramento da legislatura;

II – com o afastamento do deputado nas hipóteses previstas no inciso I do art. 59 da

Constituição do Estado, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo;

III – na hipótese da licença do deputado prevista no inciso III do art. 54 combinado

com o inciso III do art. 63 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997;

IV – com a ocorrência de vaga na Assembleia Legislativa, em razão de falecimento,

renúncia ou perda de mandato do deputado.

§ 1° – O disposto no inciso I  do caput  não se aplica ao ocupante de cargo de

Assessor Parlamentar lotado em gabinete de deputado que tenha sido reeleito.

§ 2° – O deputado afastado para o exercício de cargo de secretário de Estado
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deverá indicar,  na data de formalização do seu pedido de licença,  os cargos que

continuarão providos com o nome dos respectivos servidores colocados à disposição

da Secretaria de Estado que vier a ocupar, nos termos de convênio, observados os

limites previstos no caput do art. 5º.

§ 3º – A exoneração do ocupante de cargo de Assessor Parlamentar faz cessar o

gozo de férias ou licença.

§ 4º – No caso da licença a que se refere o inciso XVIII do art. 7º da Constituição da

República, a exoneração produzirá efeitos após o término do afastamento.

Art. 8º – As atividades dos servidores ocupantes do cargo de Assessor Parlamentar

consistem na prestação de serviços de  secretaria,  assistência  e  assessoramento,

podendo ser exercidas em três classes, conforme o grau de complexidade das tarefas

a  serem  executadas  e  o  grau  de  responsabilidade  exigido  do  servidor,  em

conformidade com as atribuições constantes no Anexo desta resolução.

§ 1º – As atividades a que se refere o caput poderão ser exercidas na Capital ou em

outro município do Estado de Minas Gerais,  de acordo com as determinações do

deputado.

§  2°  –  Compete  aos  servidores  que  exercem suas  atividades  fora  da  sede  da

Assembleia Legislativa:

I – realizar reuniões com as lideranças comunitárias das localidades da base de

atuação do deputado, objetivando colher sugestões para a atuação parlamentar  e

aprimorar a participação da sociedade no processo legislativo;

II – levantar informações e dados, nas comunidades locais, que possam auxiliar o

deputado na definição de estratégias  de  atuação,  na edição de leis  orientadas  à

satisfação do interesse público e na fiscalização de políticas públicas;

III  –  representar  o  deputado  em  reuniões,  eventos  e  solenidades,  buscando  a

aproximação do mandato parlamentar com a sociedade;

IV – realizar atividades previstas no Anexo desta resolução, conforme determinação

do deputado.

§  3°  –  Regulamento  da  Mesa  disporá  sobre  a  aferição  da  frequência  e  da

produtividade do servidor ocupante do cargo de Assessor Parlamentar.

§ 4° – Em razão das peculiaridades das atividades realizadas pelo ocupante do



811
____________________________________________________________________________

cargo  de  Assessor  Parlamentar,  o  registro  de  presença  por  meio  do  sistema

informatizado poderá ser substituído por outra forma de controle de frequência, nos

termos de regulamento da Mesa.

Art.  9º  –  Para  os  efeitos  desta  resolução,  considera-se  sede  da  Assembleia

Legislativa o Palácio da Inconfidência e seus anexos.

Art.  10  –  Ficam  criados  cargos  efetivos  de  Analista  Legislativo,  código  AL-AN,

integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, a que se

refere  o  art.  4º  da  Lei  nº  15.014,  de  15  de  janeiro  de  2004,  nos  seguintes

quantitativos:

I – vinte e nove cargos, para provimento a partir da publicação desta resolução;

II – quarenta e um cargos, para provimento a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 11 – O inciso I do caput do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de

2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

I – os cargos de Assessor Parlamentar integrantes do Grupo de Assessoramento

Político-Parlamentar – Gapp –, observados a pontuação e o quantitativo de cargos

estabelecidos por gabinete parlamentar;”.

Art. 12 – Ficam revogados os seguintes dispositivos, sem prejuízo dos efeitos por

eles produzidos:

I – a Resolução nº 801, de 25 de janeiro de 1967;

II – a Resolução nº 833, de 17 de maio de 1968;

III – a Resolução nº 855, de 29 de novembro de 1968;

IV – o art. 33 e o Anexo I da Deliberação da Mesa nº 162, de 13 de agosto de 1974;

V – a Deliberação da Mesa nº 166, de 20 de janeiro de 1975;

VI – a Deliberação da Mesa nº 167, de 22 de janeiro de 1975;

VII – a Deliberação da Mesa nº 168, de 30 de janeiro de 1975;

VIII – a Deliberação da Mesa nº 243, de 19 de fevereiro de 1981;

IX – a Resolução nº 5.049, de 15 de dezembro de 1989;

X – a Resolução nº 5.054, de 30 de março de 1990;

XI – a Resolução nº 5.068, de 27 de junho de 1990;

XII – a Resolução nº 5.100, de 29 de junho de 1991;
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XIII – o art. 1º da Resolução nº 5.102, de 3 de julho de 1991;

XIV – o art. 9º da Resolução nº 5.118, de 13 de julho de 1992;

XV – os arts. 4º e 6º da Resolução nº 5.130, de 4 de maio de 1993;

XVI – o parágrafo único do art. 9º da Resolução n 5.154, de 30 de dezembro de

1994;

XVII – o art. 3º da Resolução nº 5.179, de 23 de dezembro de 1997;

XVIII – os arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 5.203, de 19 de março de 2002;

XIX – o art. 26 da Resolução nº 5.339, de 20 de dezembro de 2010;

XX – os arts. 9º e 10 da Resolução nº 5.365, de 31 de julho de 2012;

XXI – o art. 1º da Resolução nº 5.460, de 2 de janeiro de 2014.

Art. 13 – Esta resolução entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Mesa da Assembleia

Justificação: Este projeto de resolução tem por  intuito  tratar  de proposta para a

sistemática de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo destinados

ao assessoramento parlamentar.

De  acordo  com  o  art.  1º  do  projeto,  esses  cargos  serão  organizados  em  dois

grupos,  conforme  sua  área  de  atuação.  O  primeiro  deles,  o  Grupo  de

Assessoramento Político-Parlamentar – Gapp –, destina-se ao assessoramento direto

aos  parlamentares,  enquanto  o  Grupo  de  Assessoramento  Político-Institucional  –

Gapi  –  presta  suporte à  Mesa da Assembleia,  às  lideranças e  às  comissões. Os

cargos de provimento em comissão pertencentes a esses grupos serão provenientes

da  transformação  dos  cargos  existentes  em  cargos  de  Assessor  Parlamentar,

destacando-se que não haverá modificação do quantitativo já previsto na legislação

em vigor, tampouco extinção ou vacância de cargos, nos termos do § 3º do art. 2º da

proposição.

Os arts. 4º a 7º tratam dos procedimentos necessários ao provimento dos cargos e

da exoneração de servidores, com o intuito de consolidar a legislação em vigor sobre

tal  matéria.  As  regras  propostas  visam  à  celeridade  e  à  simplificação  dos

procedimentos necessários para a estruturação dos gabinetes parlamentares, sendo

estabelecido, no art. 5º, que compete ao deputado dimensionar o respectivo gabinete,
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desde que observadas as condições e os limites previstos no projeto. Nos arts. 6º e

7º,  são  tratadas  as  hipóteses  de  alteração  de  posicionamento  e  de  exoneração

automática, ocorrendo esta última, por exemplo, ao término da legislatura.

No Anexo desta proposição, são atualizadas as atribuições dos referidos cargos.

Assim,  os  serviços  de  secretaria,  assistência  e  assessoramento  poderão  ser

exercidos em três classes, conforme o grau de complexidade das tarefas a serem

executadas e o grau de responsabilidade exigido do servidor. Em consonância com a

ampliação das áreas de  atuação da Assembleia,  com destaque para a crescente

interiorização  de  suas  atividades,  foram  estabelecidas,  no  §  2º  do  art.  8º,  as

competências  dos  servidores  que  exercem  suas  atividades  fora  da  sede  da

Assembleia  Legislativa.  Nesse  mesmo  artigo,  tratou-se  da  necessidade  de

regulamentação da aferição de sua frequência e produtividade.

Destaque-se que diversos cargos de provimento efetivo vêm sendo extintos  em

decorrência de  aposentadoria  de  servidores provenientes  do Grupo de Execução,

cujos  cargos  se extinguem com a vacância.  Com isso,  cria-se  a  necessidade de

ampliação do quantitativo de cargos efetivos de nível superior.  Por essa razão, foi

prevista no art. 10 a criação de setenta cargos efetivos de Analista Legislativo, código

AL-AN.  Em  relação  ao  quantitativo  estabelecido,  vinte  e  nove  cargos  serão

destinados para provimento a partir da publicação dessa resolução, e os demais, a

partir de janeiro de 2017.

Portanto,  diante  da  relevância  da  matéria tratada neste  projeto,  solicitamos  aos

nobres parlamentares sua aprovação.

ANEXO

(a que se referem o § 2º do art. 5º e o art. 8º da Resolução nº , de de de 2015)

QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR

CLASSE I – VL-9 A VL-31

Qualificação desejável:

– nível fundamental de escolaridade;

– digitação e operação de microcomputador;

– conhecimentos básicos de língua portuguesa;

– habilitação para direção de veículos automotores.
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Atribuições:

– executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar

o deputado em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;

– recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

–  articular-se com  órgãos  internos  e  externos  à  Assembleia  e  com autoridades

diversas, quando solicitado;

– acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;

– elaborar correspondência oficial  e demais textos relacionados com a atividade

parlamentar, quando solicitado;

–  organizar  e  manter  atualizada  agenda  telefônica  oficial  de  entidades  e  de

lideranças políticas relacionadas com a área de atuação do deputado;

– executar atividades ligadas ao protocolo, registro e arquivamento de documentos

e fichas;

–  executar  atividades  relacionadas  à  expedição  de  correspondências  e  ao

cumprimento de atos relativos aos serviços parlamentares;

– realizar o controle da manutenção de equipamentos e instalações do local  de

trabalho;

– conduzir veículos;

– exercer outras atividades atribuídas pelo deputado.

CLASSE II – VL-32 A VL-52

Qualificação desejável:

– nível médio de escolaridade;

–  conhecimento  dos  métodos,  técnicas  e  práticas  relacionados com a  atividade

político-parlamentar;

– conhecimento da estrutura e do funcionamento da Assembleia;

– capacidade de realizar exposição de fatos e fundamentação clara e lógica;

–  aptidão  para  levantamento  de  dados  necessários  à  elaboração  de  trabalhos

técnicos;

–  domínio  da  língua  portuguesa  e  da  técnica  de  redação  de  documentos

parlamentares;

– digitação e operação de microcomputador;
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– habilitação para direção de veículos automotores.

Atribuições:

–  desempenhar  atividades  de  apoio  à  organização  e  à  coordenação  político-

administrativa relacionadas com as bases de atuação parlamentar, na Capital e no

interior, conforme orientação do deputado;

– executar e controlar atividades administrativas referentes a dados funcionais dos

servidores, frequência e material de consumo para as quais for designado;

– auxiliar  na  realização de estudos  e pesquisas  para  subsidiar  os  trabalhos do

deputado;

– executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar

o deputado em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;

– recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

–  articular-se com  órgãos  internos  e  externos  à  Assembleia  e  com autoridades

diversas, quando solicitado;

– acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;

– elaborar correspondência oficial  e demais textos relacionados com a atividade

parlamentar;

– conduzir veículos, quando solicitado;

– exercer outras atividades atribuídas pelo deputado.

CLASSE III – VL-53 A VL-57

Qualificação desejável:

– nível superior de escolaridade;

–  conhecimento  de  princípios  e  práticas  relacionadas  com  a  atuação do  Poder

Legislativo;

– capacidade de planejar, coordenar e orientar atividades político-administrativas;

–  capacidade  para  atender,  executar  e  comunicar,  com  rapidez,  determinações

superiores;

–  domínio  da  língua  portuguesa,  da  técnica  de  redação  de  documentos

parlamentares e de proposições do processo legislativo;

– digitação e operação de microcomputador;

– habilitação para direção de veículos automotores.
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Atribuições:

–  atuar  na  organização,  coordenação  e  controle  das  atividades  político-

administrativas em Plenário e nas comissões e nas bases de atuação parlamentar, na

Capital e no interior, conforme orientação do deputado;

– realizar estudos e pesquisas para subsidiar os trabalhos do deputado;

–  assessorar  o  deputado  e  representá-lo  em  reuniões,  eventos  e  solenidades

quando por este designado;

–  articular-se com  órgãos  internos  e  externos  à  Assembleia  e  com autoridades

diversas;

– recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

– acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo e propor

estratégias de atuação;

– elaborar minuta de proposição do processo legislativo, correspondência oficial e

demais textos relacionados com a atividade parlamentar;

– conduzir veículos, quando solicitado;

– exercer outras atividades atribuídas pelo deputado.

– Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.443/2015

Dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo

do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa passa a ser regida por

esta lei.

Art. 2º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo de que

tratam a Lei nº 9.767, de 11 de maio de 1989, e as Resoluções nºs 5.049, de 15 de

dezembro de  1989,  e  5.086,  de  31  de  agosto  de  1990,  ficam transformados  em

cargos  de  Assessor  Parlamentar,  distribuídos  em  quarenta  e  oito  níveis,

correspondentes aos padrões de vencimento do VL-9 ao VL-56 previstos na tabela de
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vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, na forma

de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Art. 3º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo de que trata

a  Lei  nº  9.384,  de  18 de  dezembro  de 1986,  ficam transformados em cargos de

Assessor  Parlamentar,  mantidos  os  respectivos  padrões  de  vencimento  e

quantitativos, observada a jornada prevista em regulamento da Mesa da Assembleia.

Parágrafo  único  –  O padrão  de  vencimento  do  cargo  AL-DAS-1-05  previsto  no

Anexo I da Lei nº 9.384, de 1986, passa a ser o padrão de vencimento imediatamente

subsequente ao do último padrão de vencimento integrante do conjunto de níveis a

que se refere o art. 2º desta lei.

Art.  4º  – Regulamento da  Mesa da Assembleia  estabelecerá a  correspondência

entre os padrões de vencimento básico e a pontuação relativa aos cargos a que se

refere o art. 2º, dispondo sobre o arredondamento de casas decimais, bem como a

proporcionalidade de vencimento para as distintas jornadas de trabalho, com base na

tabela de vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 5º – As transformações dos cargos de que trata esta lei não resultarão em sua

extinção ou vacância, mantidas a forma de provimento e a natureza do cargo de livre

nomeação e exoneração.

Art. 6º – Em razão das peculiaridades das atividades realizadas pelo ocupante do

cargo  de  Assessor  Parlamentar,  o  registro  de  presença  por  meio  do  sistema

informatizado poderá ser substituído por outra forma de controle de frequência, nos

termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Art. 7º – Para os cargos resultantes das transformações a que se refere esta lei, fica

dispensado o requisito de jornada previsto no art. 4º da Lei nº 16.833, de 20 de julho

de 2007.

Art. 8º – O Anexo I da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo desta lei.

Art. 9º –  Ficam revogados os seguintes dispositivos, sem prejuízo dos efeitos por

eles produzidos:

I – o art. 7º, o parágrafo único do art. 196, os arts. 197 a 199 e os Anexos I e III da

Resolução nº 800, de 5 de janeiro de 1967;
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II – a Lei nº 6.890, de 4 de outubro de 1976;

III – o art. 3º da Lei nº 7.083, de 3 de outubro de 1977;

IV – a Lei nº 7.288, de 3 de julho de 1978;

V – a Lei nº 7.384, de 30 de outubro de 1978;

VI – o art. 1º da Lei nº 7.827, de 24 de outubro de 1980;

VII – a Lei nº 7.848, de 11 de novembro de 1980;

VIII – a Lei nº 8.034, de 31 de julho de 1981;

IX – os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.443, de 6 de outubro de 1983;

X – o art. 8º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

XI – art. 3º da Lei nº 8.537, de 27 de abril de 1984;

XII – a Lei nº 8.983, de 22 de outubro de 1985;

XIII – a Lei nº 9.094, de 17 de dezembro de 1985;

XIV – o art. 5º da Lei nº 9.181, de 13 de junho de 1986;

XV – os arts. 2º a 5º da Lei nº 9.767, de 11 de maio de 1989;

XVI – o § 3º do art. 4º da Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Mesa da Assembleia

Justificação:  A Assembleia  Legislativa,  em  conformidade  com  o  Direcionamento

Estratégico estabelecido para a década de 2010-2020, vem buscando continuamente

o  aprimoramento  de  suas  atividades,  com  o  intuito  de  ampliar  a  participação da

sociedade nas atividades do Poder Legislativo,  produzir  legislação de qualidade e

formular  políticas  públicas  eficazes  e  comprometidas  com  o  desenvolvimento  do

Estado de Minas Gerais. A modernização de seu aparato administrativo, bem como o

aprimoramento de processos internos e a melhoria dos serviços, sempre pautados

pela aplicação de recursos de forma eficiente, constituem peças-chave na busca dos

objetivos traçados para os próximos anos.

Nesse contexto, tornou-se necessário o aperfeiçoamento da estrutura de cargos de

provimento em comissão destinados ao assessoramento parlamentar,  por meio de

uma nova sistemática que, a despeito de mais simplificada, resultará na melhoria dos

serviços prestados aos gabinetes e aos órgãos institucionais e contribuirá para tornar
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os procedimentos para provimento e lotação dos cargos mais céleres, com economia

de recursos humanos e financeiros  necessários  à execução desses processos de

trabalho.  As  mudanças  visam primordialmente  à  atualização e  à  consolidação da

legislação  sobre  cargos  de  recrutamento  amplo,  por  meio  da  instituição  de  dois

grupos,  o Grupo de Assessoramento Político-Parlamentar – Gapp – e do Grupo de

Assessoramento  Político-Institucional  –  Gapi  –,  sendo  o  primeiro  destinado  ao

assessoramento aos gabinetes parlamentares e o segundo à Mesa da Assembleia, às

lideranças e às comissões.

Além da criação dos referidos grupos, este projeto visa padronizar a nomenclatura

dos cargos atualmente existentes, conferindo-lhes uma única identidade. A partir de

então,  os  cargos  de  provimento  em  comissão  de  recrutamento  amplo  passam  a

denominar-se Assessor Parlamentar, e seu provimento se dará em consonância com

os níveis de complexidade e responsabilidade das tarefas a serem desempenhadas e

de  acordo  com  as  diferentes  demandas  decorrentes  do  exercício  do  mandato

parlamentar. As modificações propostas por este projeto resultarão na transformação

dos cargos de provimento em comissão existentes atualmente, destacando-se que

não haverá modificação do quantitativo já previsto na legislação em vigor, tampouco

extinção ou vacância de cargos.

No que se refere ao exercício da atividade legislativa, merece destaque a crescente

e contínua interiorização das  atividades  desta  Casa,  que  impõe  a  adequação  da

gestão administrativa a esse novo contexto de atuação. Por essa razão, prevê-se, no

art. 6º do projeto em epígrafe, a possibilidade de instituição de mecanismos diversos

do controle informatizado para registro da presença do servidor ocupante do cargo de

Assessor Parlamentar.

Além  da  introdução  dessa  nova  sistemática  de  cargos  de  assessoramento

parlamentar, prevê-se atualização do Anexo I da Lei nº 16.833, de 20 de julho de

2007, em virtude das revisões anuais da remuneração dos servidores.

Destaque-se que as medidas propostas não alterarão o equilíbrio  orçamentário-

financeiro da Assembleia Legislativa, que, conforme se pode verificar nos relatórios

de gestão fiscal disponíveis em sua página eletrônica, vem cumprindo rigorosamente

os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por essas razões, submetemos ao exame dos nobres pares este projeto de lei.
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ANEXO

(a que ser refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007)

TABELA DE ÍNDICES E PADRÕES DE VENCIMENTO

*  –  A tabela  de  índices  e  padrões  de  vencimento  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 8.7.2015.

– Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 631/2015

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.047/2011, visa a instituir o Dia Estadual do

Colunista.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Vem agora a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, conforme o art. 190

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 631/2015 visa a instituir o Dia do Colunista, a ser comemorado

anualmente  em  1º  de  julho,  com  a  finalidade  de  homenagear  colunistas  que  se

dedicam a  informar  os  leitores  de forma sucinta e  clara sobre  diferentes áreas –

esportiva, política, social, de moda e outras.

Uma coluna pode ser tratada como uma seção fixa, onde se divulgam artigos ou

crônicas, ou como gênero jornalístico, contendo um único texto ou um mosaico de

pequenas notas. Segundo José Marques de Melo, estudioso do jornalismo, a coluna

funciona  como uma apresentação  dos  bastidores  da  notícia,  formando  a  opinião

pública  sobre  fatos  cujos  contornos  aprofundados  e  definitivos  serão  dados  por

gêneros jornalísticos informativos, como a notícia e a reportagem.

A coluna cativa os leitores pela linguagem simples, pelas informações exclusivas e
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pela forma charmosa de expor os pontos de vista de seu autor. Embora opinativa,

obedece  aos  critérios  da  qualidade  da  informação  e  da  eficácia  do  processo

comunicativo.

Segundo o autor da proposição, a data escolhida homenageia o padre mineiro José

Joaquim Viegas de Menezes, que, um ano antes da criação da Imprensa Régia, em

1807, imprimiu um poema de 14 páginas utilizando a técnica da calcografia – chapa

de metal  fixa.  O homenageado foi  também o responsável  pela  primeira tipografia

construída no Brasil, pois auxiliou e orientou um português residente em Ouro Preto

sobre  como  fundir  os  tipos  e  construir  o  prelo  e  todas  as  peças  necessárias  à

impressão.

Conclusão

Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 631/2015, em turno único, na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos,  presidente  –  Celinho do  Sinttrocel,  relator  –  Neilando

Pimenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.201/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Amor e Restauração – Apar –, com

sede no Município de Juiz de Fora.

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 1.201/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto  Amor  e  Restauração  –  Apar  –,  com  sede  no Município  de  Juiz  de  Fora,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo a promoção do voluntariado e do desenvolvimento econômico e social.
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Com  esse  propósito,  a  instituição  pretende  promover  novos  modelos

socioprodutivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito,

bem como atuar  pela  promoção  dos  direitos  estabelecidos,  da  ética,  da  paz,  da

cidadania, dos direitos humanos e da democracia.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apar no Município de Juiz de

Fora, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.201/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.808/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado Leonídio  Bouças,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Ricardo Dias, com sede no Município

de Cataguases.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.808/2015 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Ricardo  Dias,  com  sede  no  Município  de  Cataguases,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo promover

atividades de interesse público nas áreas de saúde,  cultura, educação, habitação,

cidadania e esportes.

Com  esse  propósito,  a  instituição  pretende  realizar  pesquisas,  debates  e

capacitações,  firmar  parcerias  e  ofertar  serviços  gratuitos  nas  áreas  de  saúde,

cultura, educação, habitação, cidadania e esportes, sem fazer discriminação de seus

destinatários.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Instituto Ricardo Dias em

prol da cidadania dos moradores de Cataguases, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.808/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 465/2015

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  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.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição  de  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em

cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa modificar o § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994,

que  estabelece  normas  para  facilitar  o  acesso  das  pessoas  com  deficiência  aos

edifícios de uso público. Essa norma prevê que as edificações de uso público devem

manter, para uso gratuito da pessoa com deficiência e do idoso, cadeira de rodas ou

outro  veículo  que  lhes  possibilite  a  locomoção,  além  de  definir  que  deve  ser

obrigatória a indicação do local de sua retirada. A proposição em comento inova ao

ampliar o público a ser beneficiado pelo uso da cadeira de rodas, incluindo qualquer

pessoa que possa necessitar dela, e ao determinar que o local de retirada deve ser
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indicado por meio da fixação de placas ou cartazes em locais visíveis nas entradas

dos edifícios.

Com a alteração proposta, pretende-se facilitar a mobilidade de todos aqueles que

frequentam os ambientes abrangidos pela Lei nº 11.666, de 1994, que compreende

edifícios  que  abrigam  atividades  de  atendimento  ao  público,  tais  como

estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, agências e postos bancários, salas de

exibição, estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros.

A medida está em consonância com as disposições de normas federais e estaduais

que buscam garantir a acessibilidade não apenas das pessoas com deficiência, mas

de todas aquelas que, por qualquer motivo, tenham a mobilidade reduzida de forma

temporária ou permanente.

Um dos marcos mais relevantes com referência a esse tema em âmbito federal é a

Lei  nº  10.098,  de  2000,  que  estabeleceu  critérios  básicos  para  a  promoção  da

acessibilidade  nos  espaços  públicos,  edifícios,  mobiliário  urbano  e  meios  de

transporte e comunicação.

Na  esfera  estadual,  destaca-se  a  Política  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa

Portadora de Deficiência, estabelecida pela Lei nº 13.799, de 2000, que tem como um

de seus objetivos a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos. Cabe mencionar

ainda a Lei nº 11.666, de 1994, em que incide a alteração proposta pelo projeto em

comento.  A norma  apresenta  critérios  para  a  adequação  das  edificações  de  uso

público no âmbito do Estado, com o objetivo de tornar suas dependências acessíveis

às pessoas com deficiência.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que

aperfeiçoou a redação do projeto em exame ao definir de forma mais clara o público a

ser beneficiado com a medida. Dessa forma, optou-se pela referência às pessoas

com mobilidade reduzida, de acordo com a definição do Decreto Federal nº 5.296, de

2004, que regulamenta a Lei Federal nº 10.098, de 2000, segundo a qual pessoas

com mobilidade reduzida são aquelas que, embora não se enquadrem no conceito de

pessoa com deficiência, tenham dificuldade de movimentar-se, com redução efetiva

da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora, da percepção. Além disso, o

Substitutivo nº 1 adequou a terminologia utilizada para se referir  às pessoas com

deficiência.
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Outra importante alteração no texto do substitutivo diz respeito à necessidade de

relação entre o tipo e a quantidade de veículos a serem disponibilizados e o porte do

edifício, o número de frequentadores e tipo da atividade nele exercida, tornando mais

razoável a exigência de que trata a proposta.

Estamos de acordo com todas as modificações propostas ao projeto no substitutivo

apresentado.

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

813/2015, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 688/2011, dispõe sobre

a  obrigatoriedade  do  fornecimento  de  carrinhos  ou  cadeiras  motorizadas  para

pessoas  com  deficiência  física,  idosos  ou  gestantes  pelos  centros  comerciais  e

determina  que  devem  ser  afixadas  em  locais  de  grande  visibilidade,  nas

dependências externas e internas desses estabelecimentos, placas indicativas dos

postos de retirada, além de definir a multa em caso de descumprimento.

Verificamos que os edifícios de que trata o Projeto de Lei nº 465/2015, objeto deste

parecer,  já  incluem  os  centros  comerciais,  visto  que  estes  são  também  de  uso

público. Além disso, o Projeto de Lei nº 465/2015 é mais abrangente no que se refere

ao público beneficiado e também dispõe sobre a afixação de placas indicativas dos

locais  de  retirada  dos  veículos.  Essas  disposições  do  projeto  anexado  já  estão,

portanto, contempladas.

O Projeto nº 813/2015, anexado, visa, ainda, alterar a Lei nº 11.666, de 1994, para

especificar  o  tipo  de  equipamento  a  ser  oferecido  –  carrinhos  ou  cadeiras

motorizadas. Deve-se observar que existem muitos modelos de cadeiras de rodas e

veículos  auxiliares  de  locomoção,  projetados  para  atender  às  mais  variadas

necessidades. Com relação à diferença entre as cadeiras de rodas motorizadas e as

manuais, ressaltamos que os modelos apresentam vantagens e desvantagens entre

si, pois dependem de vários fatores, tais como condição física e cognitiva do usuário,

facilidade  de  armazenamento  e  transporte  do  equipamento,  recursos  necessários

para sua aquisição e manutenção e condições do ambiente. Portanto, consideramos

mais abrangente e adequada nesse ponto a redação contida na Lei nº 11.666, de

1994, que traz a expressão “cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a

locomoção”.
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Em relação à multa especificada no Projeto de Lei nº 813/2015, verifica-se que a

legislação em vigor já prevê a aplicação de multa em caso de descumprimento de

suas disposições. Ressalte-se que essas considerações se aplicam igualmente ao

Projeto de Lei nº 1.244/2015, anexado ao Projeto de Lei nº 813/2015.

Portanto, consideramos não ser necessário incluir as disposições dos Projetos de

Lei nºs 813/2015 e 1.244/2015 no projeto em análise, cuja redação é mais inclusiva e

suficientemente  abrangente  para  o  objetivo  que  se  pretendeu  alcançar  naquelas

proposições anexadas.

O Projeto de Lei nº 866/2015, também anexado à proposição em análise, exige a

manutenção de cadeira de rodas em terminais rodoviários para facilitar a mobilidade

das  pessoas  com  deficiência  nesses  locais.  Observamos  que  já  existe

regulamentação  técnica  acerca  da  acessibilidade  nos  terminais  rodoviários,  em

especial a ABNT NBR 15.320:2005. Essa norma determina as características para a

prestação de serviços adequada às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

nos  terminais  rodoviários  e  recomenda  que  essas  pessoas,  ao  adquirirem  a

passagem, informem eventuais necessidades para o transporte.

Além disso, o dispositivo estabelecido pelo Projeto de Lei nº 465/2015 já se aplica

aos  terminais  rodoviários,  também  considerados  como  edifícios  de  uso  público.

Dessa forma, também não se justifica a inclusão de dispositivos do Projeto de Lei nº

866/2015 no projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 465/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Dilzon Melo – Arnaldo Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 618/2015

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.993/2014, dispõe sobre a desafetação de
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trecho  de  rodovia  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao  Município  de

Jaboticatubas.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  5/3/2015,  foi  distribuído  à  Comissão  de

Constituição e Justiça, à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 618/2015, em seu art. 1º, visa a desafetar o trecho da Rodovia

MG-020 compreendido entre a ponte sobre o Km 61 e a entrada do município. O seu

art.  2º  busca  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  o  trecho  ao  Município  de

Jaboticatubas e a qualificar, em seu parágrafo único, que a área integrará o perímetro

urbano  desse  município  e  será  destinada  à  instalação  de  via  urbana.  O  art.  3º

estabelece que a área reverterá ao patrimônio do Estado caso, findo o prazo de cinco

anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Segundo  justificativa  do  autor,  o  trecho  possui  características  urbanas,  com

empreendimentos  residenciais  e  comerciais,  e  se  encontra  inserido  em  área

correspondente ao vetor de crescimento do município.

O  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  –  DER-MG  –  se  manifestou

favoravelmente  à  matéria,  em  resposta  a  diligência  baixada  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  fundamentando  que  se  trata  de  trecho  urbanizado  e  já

ocupado por comércio e residências.

Em sua análise, a referida comissão apontou que a rodovia em questão é bem de

uso comum do povo, não podendo ser alienada enquanto houver afetação pública.

Destacou, contudo, que a eventual transferência ao Município de Jaboticatubas não

implicará  mudança  de  sua  natureza  jurídica,  mas  apenas  de  sua  titularidade.

Lembrou que o art. 18 da Constituição do Estado exige avaliação prévia, autorização

legislativa e licitação para a alienação de imóveis, excepcionada quando se tratar de
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doação e permuta, na forma da lei, e que o inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666,

de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá

outras providências, define a necessidade de autorização legislativa, avaliação prévia

e licitação na modalidade de concorrência, dispensada no caso de doação.

Assim,  entendendo  estarem  supridos  os  requisitos  legais,  a  Comissão  de

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

projeto em sua forma original.

No que é próprio desta comissão, cabe destacar que, consoante nota técnica do

DER-MG  e  argumentação  do  autor,  o  trecho  possui  características  urbanas,

diferenciando-se, portanto,  de rodovia.  Sua doação ao município permitiria melhor

integração  à  rede  viária  da  localidade,  com  a  correspondente  transferência  de

responsabilidade pela realização de obras de manutenção e conservação.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 618/2015, no 1º turno, na forma

original.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos,  presidente  –  Celinho do  Sinttrocel,  relator  –  Neilando

Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do governador  do Estado,  a proposição em epígrafe “altera a Lei  nº

6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de

Minas Gerais – COPASA MG”.

Ao  examinar  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, apreciar os aspectos de mérito da

proposição.

Fundamentação

O art. 1° da proposta em análise revoga o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.084,

de 15 de maio de 1973, segundo o qual,  “para a realização de atividades de seu
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objeto  social,  fica  a  COPASA  MG  autorizada  a  participar,  majoritariamente  ou

minoritariamente,  de sociedades que tenham objetivos sociais relacionados com a

prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário”.

Embora  a  pretendida  revogação  possa,  ocasionalmente,  limitar  a  capacidade

gerencial da entidade em questão, a posterior inserção do art. 3º-A na lei que se visa

alterar, conforme a seguir examinado, tende a reduzir os efeitos dessa limitação.

Com efeito, o art. 2º do projeto acrescenta à Lei nº 6.084, de 1973, o referido art. 3º-

A, nos termos seguintes:

“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

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.”.

Cabe destacar que o referido dispositivo é bastante semelhante ao art. 2º da Lei nº

15.290, de 2004, que trata de outra importante estatal mineira, qual seja, a Cemig.

A intenção com esse projeto de lei, segundo o governador do Estado, “é dotar a

COPASA MG de novos instrumentos de governança corporativa, que lhe permitam

desenvolver as atividades previstas em 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”.  Acredita,  o  chefe  do  Executivo  que,  “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
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de parcerias, como forma de proteger sua participação no mercado e ampliar seus

negócios, principalmente em áreas que ainda não vem atuando”.

Efetivamente,  não há dúvida  de  que a  proposta  em exame tende a  gerar  mais

competitividade  para  a  Copasa,  de  modo  a  ampliar  ainda  mais  o  seu campo  de

atuação no Estado, fortalecendo, consequentemente, a empresa no cumprimento de

seus objetivos sociais mais relevantes.

Quanto  à  possibilidade  de  transferência  de  servidores  da  Copasa  para  suas

subsidiárias  e  demais  empresas  envolvidas,  é  importante  aduzir  que  tal  medida

contribuirá  ainda  mais  para  o  aperfeiçoamento  dos  serviços  de  saneamento  no

Estado, haja vista a grande experiência e conhecimento dos empregados da estatal

em referência.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.020/2015.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  e  relator  –  Fábio  Cherem  –  Rogério  Correia  –

Sebastião Costa – Agostinho Patrus Filho.

TRANSCRIÇÕES

DISCURSO DA SRA. MARILÚCIA RODRIGUES MAIA, EX-DIRETORA DA ESCOLA

ESTADUAL FRANCISCO SÁ, PROFERIDO NO DISTRITO DE SANTANA DO

MUNDO NOVO, EM JURAMENTO, E TRANSCRITO NOS ANAIS EM ATENÇÃO A

REQUERIMENTO DO DEPUTADO GIL PEREIRA PUBLICADO NO DIÁRIO DO

LEGISLATIVO DE 29/5/2015

Exmo.  Sr.  Prefeito  do  Município  de  Juramento;  cumprimento  os  moradores  de

Santana  do  Mundo  Novo  na  pessoa  de  seus  representantes  vereadores;

cumprimento todas as famílias na pessoa dos participantes do grupo da terceira idade

e formados; Exmo. Sr. Deputado Estadual Gil Pereira; Exmo. Sr. Deputado Federal

José Silva; Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Juramento, Félix Aparecido

Alves Neto, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores; Exmos. Srs.

Ricardo Veloso, Elionardo Pereira

Na história da humanidade, fatos relevantes precisam ser registrados, pois há lutas,
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buscas, conquistas, vitórias. Ninguém é tão indigente que não possa oferecer algo de

si para cumprir a tarefa a que foi chamado ao mundo e à vida. Nesse sentido, um

grupo de pessoas unidas com objetivo em comum planeja e age para concretizar

projetos.  Com  esse  olhar,  a  comunidade  de  Santana  do  Mundo  Novo,  há

aproximadamente 30 anos, começou a se organizar, acreditando na capacidade de

fixar-se neste local reservado por Deus. Pois, em decorrência da desapropriação das

terras  onde  membros  desta  comunidade  moravam,  os  terrenos  teriam  que  ser

desocupados para a construção da Barragem do Rio Juramento, do Sistema Verde

Grande.

Em tudo há história.

Era  uma vez,  o  Povoado  de  Ribeirão.  Suas  casas,  sua  igreja,  suas  festas,  o

comércio, as famílias, seu riacho de águas cristalinas cujas margens as lavadeiras

enfeitavam, e a criançada a banhar-se em suas correntezas suaves, uma ponte que

exigia cuidados ao transitar-se para lá e para cá. A luz que saía das largas portas das

casas e das janelas, a chama das lamparinas a querosene ou lampiões clareando a

estrada,  a  lua  que  deixava  as  noites  mais  bonitas,  o  encontro  dos  moradores,

fazendeiros,  sitiantes  e  viajantes  nas  paradas  da  jardineira  –  depois  ônibus  –,  a

acolhida alegre e fraterna dos moradores aos visitantes no aconchego de seus lares.

Não faltavam o costumeiro cafezinho com biscoito e outras delícias.

Quanta saudade! Hoje Ribeirão subterrâneo, com todos os seus valores.

Início de vida nova, uma ação conjunta surgiu. A Paróquia Senhor Bom Jesus de 

Juramento da diocese naquele tempo, hoje Arquidiocese de Montes Claros, e a 

Copasa, juntamente às famílias da época, implantaram o chamado Bairro da Cidade 

de Juramento, conforme ata com data de 30/9/1983, repassada cópia a mim pelo Sr. 

Ponciano, da Copasa. Participaram da referida reunião os seguintes representantes: 

da Diocese – Dom José Alves Trindade e Monsenhor José Osanan de Almeida Maia; 

da Copasa – Camilo Mantuano de Paiva e Sérgio Menin Teixeira de Souza; do 

Programa de Desenvolvimento de Comunidades Rurais – Prodecor – Dr. Humberto 

Ferreira de Carvalho Neto. Nessa reunião estabeleceram parcerias, o acordo ficou 

firmado, os serviços foram realizados.

Eis o grande desafio: a água.
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De acordo com comentários, 11 casas precisavam ser construídas. Com trabalho e

fé cavaram terra com picareta, o carro-pipa que servia na estrada que estava sendo

asfaltada  levou  água  por  algumas  vezes,  a  qual  foi  despejada  na  lagoa,  dando

suporte à construção.

Esse trabalho,  que teve  o  acompanhamento  do  Monsenhor  Osanan,  mobilizava

pessoas,  levando  homens  e  ferramentas  para  somarem  forças  às  famílias  e

agilizarem a construção das casas. Ao lado estava a Copasa, cumprindo com seus

compromissos, representada pela constante presença do Sr. Ponciano. Na época, o

Monsenhor Padre Osanan contou também com o apoio de pessoas de Glaucilândia e

da Prefeitura de Juramento.

Com o crescimento da população, a necessidade de água foi aumentando. Surgiu

um reservatório, poço, caixa d'água. Mas ainda foi pouco. Carro-pipa da prefeitura, do

Exército, carro contratado pela Copasa em parceria com a prefeitura, com recursos

da  Defesa  Civil  do  Gabinete  do  Governador  de  Minas  Gerais,  abasteciam  a

comunidade. A água chegou a ser transportada em latões por carros de amigos dos

moradores, como também em carroças.

Às vezes distanciava o espaço para fornecimento de água, e a bomba do poço não

funcionava, demorava a ser consertada; em outras ocasiões, o conserto era rápido,

havia um tanto de impedimento.

O que a gente muito ouvia: “Não tem água, está faltando água em Santana”.

As  mulheres  faziam  milagres,  com  muitos  afazeres  e  filhos  para  cuidarem.  A

exemplo do que ocorreu nas Bodas de Caná da Galileia, em que Jesus transformou a

água  em  vinho,  aqui  a  água  que  encontravam  na  cor  escura  passava  por  um

processo criativo para ser purificada e servir ao consumo. O mesmo sentido do que

ocorreu em Caná: transformar.

Quanta paciência, meu Deus!

Ver  um  mar  d'água  banhar  um  tanto  de  terra  habitada  no  Mundo  Novo  e  ser

desprovida desse recurso tão precioso e indispensável à vida humana. É doloroso.

Muitos  questionamentos  circulavam  em  torno  do  assunto.  A água  de  Santana

compunha pauta de várias reuniões dos segmentos da sociedade e do bate-papo do

dia a dia.
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Que problema! Que complicação! Parecia ser tão fácil fazer a água da barragem do

Rio  Juramento  (Copasa)  chegar  até  aos  moradores,  mas  no  quadro-negro

permanecia o ditado: “A Copasa não resolveu a situação da água”.

A culpa é de quem? Da prefeitura? Dos políticos? O certo é que o povo precisava

da água e muitas perguntas ficavam sem respostas. Essa é a realidade.

Muitas  reivindicações  existiram  nas  administrações  anteriores.  Prefeitos,  vice-

prefeitos e vereadores buscavam um meio para atender a população, reconheciam o

direito a uma vida melhor e cumpriam com seus deveres. Sou testemunha da vontade

de todos em fazer o tão esperado projeto sair do papel.

Por que demorou tanto? Mas chegou...

No princípio bíblico entendemos que “há tempo para tudo”.

Hoje, existe a água da Copasa e o que fica para sempre na história do Município de

Juramento-MG.

Adianto a vocês que o Prefeito Wendel pediu-me para redigir um texto a respeito da

“Água de Santana”. Acatei seu pedido com alegria, porque é desejo de todos nós,

juramentenses,  vivenciar  este  momento  de  vitória  em  uma  causa  tão  sublime.

Compus o texto de forma simples, como foi possível a mim, mas de coração, pois,

enquanto pessoa, profissional da educação e ocupante de cargo eletivo, acompanhei

pessoas de Santana,  estudantes,  mães e pais,  grupo da terceira idade e amigos

clamando pela  água permanentemente  em suas  casas.  Estava na fala  de  todos:

“Sem ela não vivemos”.

Parabéns, santanenses, pela conquista! Como vocês se comportaram e suportaram

tão bem essa passagem. Verdadeiros guerreiros!

Senhor Prefeito Wendel Pereira de Souza, a luz divina brilhou para V. Excelência,

derrubando a muralha invisível que separava o povo de Santana da barragem d'água.

V.  Excelência  com  certeza  foi  ao  fundo  do  poço  para  buscar  a  preciosidade  e

solucionar o problema. Como sabemos, a comunidade nunca cruzou os braços e não

desistia,  mesmo diante  de  tantos  obstáculos.  Por  sorte  e  com  atenção  vibrante,

contou com mais um prefeito para lutar por uma causa tão justa e delicada. Por fotos

do trabalho de canalização percorrido em 4,5km, da barragem ao centro do povoado,

é bem notável o empenho e a satisfação dos homens trabalhando na obra, inclusive
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com o envolvimento da pessoa do prefeito e de vereadores. Com 3 meses resolveu-

se  um  problema de 30  anos.  É  motivo  de  felicidades  e  orgulho  para  o  prefeito,

vereadores e muito mais para o povo. Foram abençoados por Deus. Confirmou-se o

que  diz  o  Sr.  deputado  Gil  Pereira  em  seu  ofício  de  12  de  novembro  de  2014:

“conquista histórica da comunidade de Santana do Mundo Novo”.

Senhor  prefeito,  V.  Excelência  marcou  profundamente  o  trabalho  do  governo

municipal com seriedade e respeito ao povo. Essa é a verdade.

Aos  senhores  vereadores  é  possível  dizer  que  sem  vocês  o  projeto  não  seria

executado,  porque depende de aprovação.  De forma relevante fica  registrado em

tempo histórico o empenho, o trabalho grandioso da Câmara Municipal de Juramento

a favor desta localidade e município. O sonho de todos foi realizado com sucesso.

Sr.  Deputado  Gil  Pereira,  V.  Excelência  deixa  neste  município  a  marca de  um

homem que tem poder de decisão a serviço das nossas comunidades e do Norte de

Minas. O compromisso com o povo foi cumprido com seriedade e sensatez, o que

nos  conduz  a  crer  que  a  boa  vontade  do  deputado  junto  às  hierarquias

governamentais, a favor da causa popular, transforma, sim, realidades.

Senhor  Deputado  José  Silva,  a  participação  de  V.  Excelência  consolidou

constantemente  as  ações  relativas  à  água  de  Santana.  V.  Excelência  sempre

manifesta  apoio  a  este  município,  o  que  é  de  fundamental  importância  para  o

desenvolvimento da nossa região.

Seja sempre bem-vindo!

Autoridades da Copasa, os nós foram desatados por essa empresa renomada. O

acordo entre o Sr. prefeito, vereadores, deputados e a Copasa resolveu o problema

de forma inteligente, com execução rápida. O sonho do povo de Santana foi realizado

com sucesso. A água jorra em abundância. Dizem que “a água é sempre da terra e a

alma da vida”. Portanto, muitas vidas poderão ser mais saudáveis; e a gratidão pelo

atendimento  às  reivindicações  das  famílias  de  Santana  passam  de  geração  a

geração.

Neste  momento  festivo  e  de  vitória,  principalmente  para  o  povo de Santana,  o

Monsenhor Osanan não pôde estar presente, mas comentou sobre a caminhada de

fé e esperança, sob a luz do Espírito Santo, que vocês, primeiros moradores, fizeram
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e da qual ele participou. Nesta trajetória esteve junto o Sr. José Ponciano, técnico em

meio ambiente da Copasa.

É lamentável  que alguns  dos  primeiros  não estejam presentes  nesta  terra;  que

Deus os tenha no melhor lugar no céu. É bonito, é graça de Deus o caminhar de um

povo com retidão para o bem comum.

Diz um grande célebre: “O Caminho se faz ao caminhar”. Muito obrigada!

PRONUNCIAMENTO DO SR. PAULO RENATO PAIM, SENADOR DA REPÚBLICA,

TRANSCRITO NOS ANAIS EM ATENÇÃO A REQUERIMENTO DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL PUBLICADO NO DIÁRIO DO

LEGISLATIVO DE 26/6/2015

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.

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
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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

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.
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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

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.
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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

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.
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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.

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.

* – Publicado no Diário do Legislativo de 10/6/2015.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2015

PROPOSIÇÃO DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.648

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 8 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATA

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Mensagem nº  52/2015 (encaminhando  solicitação de tramitação

em  regime de  urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  1.915/2015),  do  governador  do

Estado – Ofícios – Questão de Ordem – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições:  Projeto  de  Resolução nº  18/2015 –  Projetos  de  Lei  nºs  2.404 a

2.443/2015 – Requerimentos nºs 1.412 a 1.450/2015 – Requerimentos Ordinários nºs

1.901 a 1.908/2015 – Comunicação da Comissão de Segurança Pública – Questões

de Ordem – Oradores Inscritos: Discurso do deputado João Alberto – Questão de

Ordem – Discursos dos deputados Bonifácio Mourão, Carlos Pimenta e João Leite –

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Decisões da Presidência

(2) – Comunicação da Presidência – Decisão da Mesa – Leitura de Comunicações –

Questão  de  Ordem  –  Palavras  do  Presidente  –  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos  Ordinários  nºs  1.901  a  1.903/2015;  aprovação  –  Requerimento
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Ordinário nº 1.904/2015; aprovação; verificação de votação; ocorrência de falha no

sistema do painel eletrônico; anulação da verificação de votação; questão de ordem;

renovação da verificação de votação; inexistência de quórum para votação e para a

continuação dos trabalhos; anulação da votação – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

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 – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira

– Dalmo Ribeiro Silva – 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  – Geisa

Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo –  Glaycon Franco –

Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais

– Ivair  Nogueira  –  João Alberto – João Leite  – João Magalhães – Léo Portela –

Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário Marcio

Santiago  –  Neilando  Pimenta  –  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 Hely Tarqüínio) – Às 14h11min, a lista de comparecimento

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

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

o 2º-secretário, para proceder à leitura 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.
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Correspondência

– A deputada Rosângela Reis, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 52/2015*

Belo Horizonte, 7 de julho 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°  1.915,  de  2015,  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.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

– Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.915/2015.

* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr.  Antônio  Carlos  de  Alvarenga Freitas,  chefe  de  gabinete  da  Polícia  Civil,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.410/2014, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra.  Cintia  Mendes  Moura  da  Silva,  assessora  parlamentar  do  Gabinete  do

Deputado  Aelton  Freitas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

820/2015, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Geraldo Augusto de Almeida, presidente do TRE-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 137/2015, do deputado Roberto Andrade.

Do Sr.  Júlio  Delgado,  deputado federal  (2),  prestando informações relativas aos

Requerimento n°s 503/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência, e 820/2015,

da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Luiz  Carlos  Gomes,  presidente  da  Associação  Mineira  de  Cronistas

Esportivos,  agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em

atenção a requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel.

Do  Sr.  Marco  Antônio  Castello  Branco,  presidente  da  Codemig  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s  664 e 688/2015,  das Comissões de

Turismo e Assuntos Municipais, respectivamente.



843
____________________________________________________________________________

Do Sr. Nilo Pasquali, gerente de Regulamentação da Anatel, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 466/2015, do deputado Antônio Jorge.

Do  Sr.  Ricardo  Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz,  da  Diretoria  de  Relações

Institucionais  e  Corporativas  da  Regional  Vivo  Minas  (2),  prestando  informações

relativas aos Requerimentos Ordinários n°s 1.360 e 1.370/2015, das Comissões de

Transporte e de Defesa do Consumidor, respectivamente.

Do Sr. Rodrigo Pinto Igreja, superintendente de Fiscalização da ANTT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 513/2015, do deputado Duarte

Bechir.

Da  Sra.  Sinara  Inácio  Meireles  Chenna,  presidente  da  Copasa,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  760/2015,  do  deputado  Anselmo  José

Domingos.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, quero tratar de um assunto e pediria

ao deputado Durval  Ângelo que prestasse atenção,  ao deputado Gustavo Corrêa,

mas especialmente a diretoria da Casa. Trata-se de um assunto que nos preocupa

muito.  Em  outra  data  tive  essa  preocupação,  e  houve  resposta  muito  ágil  da

presidência à época, sob a liderança do ex-deputado e ex-governador Alberto Pinto

Coelho. Eu gostaria, presidente, de dizer que nossos servidores contratados da TV

Assembleia estão passando por um momento dificílimo, e não podemos deixar isso.

Por isso pedi questão de ordem por causa do funcionamento da nossa própria Casa.

Há aqui dezenas de servidores contratados pela empresa Virtual Cinema e Vídeo.

Essa  empresa  fez  compromisso,  diante  do  diretor  de  TV,  Rodrigo  Lucena,  e  do

diretor-geral, Cristiano Félix, de que depositaria o pagamento do aviso prévio na data

de ontem. A empresa deu o cano nos servidores, que estão aqui  nos assistindo,

presidente.  Essa  mesma  empresa  se  reuniu  há  cerca  de  45  dias  com  Rodrigo

Lucena, nosso diretor de TV, com Cristiano Félix, dizendo que faria todo o pagamento

desses  servidores.  O  assunto  é  muito  grave.  Quando  isso  ocorreu,  há  duas

legislaturas,  quando a  presidência  cabia  a  Alberto  Pinto  Coelho,  relativamente  às

faxineiras, com a empresa que contratou para fazer a faxina, eu, estive à frente da

situação, com o deputado Alberto Pinto Coelho e o ex-diretor-geral da Casa Eduardo

Moreira, que, imediatamente somaram esforços, foram ao Ministério Público e, em
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vez de repassarem o dinheiro à empresa, repassaram-no diretamente aos servidores.

Havia senhoras grávidas, pessoas muito humildes que precisavam do dinheiro até

para pagar passagem para chegar à Assembleia, e não conseguiam. Neste momento

estamos vivendo... Estão aqui os servidores da nossa Casa, são contratados. Só que

na  Assembleia,  existe  algo  no  direito,  presidente,  da  chamada  responsabilidade

solidária  no  direito  do  trabalho.  O  diretor  Cristiano  Félix  sabe  disso,  o  ex-diretor

Eduardo Moreira  sabe muito  bem  disso,  ele  que  é  operador  do  direito.  Então,  a

Assembleia também deve figurar no polo passivo da ação trabalhista. E para isso,

amanhã, às 14h30min, apresentarei um requerimento para promover uma audiência

pública,  convidando  todos  os  servidores  contratados,  porque  são  trabalhadores,

devem ser respeitados e ter o seu direito garantido. E a Assembleia é corresponsável.

No direito do trabalho, nós temos o instituto da responsabilidade solidária. Não há

como fugir disso. Eis a questão de ordem que faço, presidente: primeiro, que V. Exa.,

na qualidade de 1º-vice-presidente da Assembleia, responsável, neste momento, pela

presidência dos trabalhos nesta Casa, solicite que a Mesa da Assembleia, na figura

do nosso líder  maior,  do presidente desta  Casa,  deputado Adalclever  Lopes,  não

permita a  covardia que o  Sr.  Marcílio  Soares está fazendo com os servidores da

Assembleia.  São  contratados,  mas  são  servidores  da  Assembleia:  estão  aqui  no

Plenário, estão nas comissões, viajam com as comissões para o interior do Estado,

para que o Parlamento tenha um trabalho à altura da Assembleia de Minas, que é

referência  em  todo  o  País.  Portanto  fazemos  um  apelo  para  que  o  presidente

Adalclever Lopes, imediatamente, faça como foi feito da outra vez, que já tome a

iniciativa de acionar o próprio Ministério Público Federal do Trabalho, e aí, sim, que

possamos  fazer  um  acordo  direto  com  os  servidores.  Nós  temos  de  ter  essa

responsabilidade.  Não  adianta  querer  fugir,  porque  a  Assembleia  é  responsável

solidariamente, à luz do direito do trabalho. Não podemos ficar aqui com pessoas que

ontem receberiam o  pagamento  do  aviso prévio.  O  cidadão simplesmente sumiu,

desapareceu,  não  dá  satisfação.  Amanhã  apresentaremos  um  requerimento  para

discutir o assunto, em audiência pública, convidando os diretores da nossa Casa, os

representantes dos servidores e o Ministério Público Federal do Trabalho para isso.

Não é possível que, em uma Casa onde a totalidade dos 77 deputados brigam tanto

pelos  servidores  que  estão  lá  fora,  pelos  servidores  do  Judiciário,  do  Ministério
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Público, do Tribunal de Contas, do Executivo, de todos os servidores, como todos

fazemos aqui, o mesmo não seja feito em nossa própria Casa, deixando que, debaixo

de nosso nariz, ocorra uma atrocidade dessas. Sr. Presidente, suscito aqui não só

uma questão de ordem, mas, de certa forma, faço um desabafo para que o presidente

Adalclever Lopes não permita que isso ocorra na sua administração. E peço a V. Exa.

que  seja  o  portador  desta  questão  de  ordem,  deste  pedido,  deste  apelo  para  o

presidente, pois não podemos deixar esses servidores de mãos vazias. O que eles

fizeram foi trabalhar e, assim, adquiriram direitos trabalhistas. Esses direitos têm de

ser reconhecidos. A Assembleia é corresponsável, é solidária. Portanto faço um apelo

a V. Exa. quanto a isso, presidente.

O presidente – Adotando a metodologia à luz do direito, e da qual eu me coloco a

favor de V. Exa., solicito que V. Exa. formalize isso à Mesa para que esta também, à

luz do direito, dê uma resposta à altura da necessidade desse requerimento.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Será  entregue  ainda  nesta  reunião,  Sr.

Presidente.

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 RESOLUÇÃO Nº 18/2015

– O Projeto de Resolução nº 18/2015 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE LEI Nº 2.404/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.186/2011)

Dispõe  sobre  a  cobrança  de  taxa  de  estacionamento  em  shopping  centers no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam dispensados do pagamento de taxa de estacionamento os clientes

que comprovarem através de cupom fiscal o gasto correspondente a pelo menos dez

vezes o valor da referida taxa nos shopping centers localizados no Estado.

Parágrafo único – A gratuidade a que se refere o caput deste artigo será concedida
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mediante a apresentação de notas fiscais que comprovem a despesa efetuada no

estabelecimento na data da solicitação do benefício.

Art.  2º  –  O  período  de  permanência  do  veículo  no  estacionamento  dos

estabelecimentos citados no art.  1º  deverá ser gratuito  se não ultrapassar  quinze

minutos.

Art. 3º – Fará jus ao benefício previsto nesta lei o cliente que permanecer no interior

do shopping center por até duas horas.

Parágrafo único – Excedido o limite previsto no caput deste artigo, passa a vigorar a

tabela de preços do estabelecimento.

Art.  4º  –  Ficam os  shopping  centers obrigados  a divulgar  o  conteúdo desta  lei

mediante afixação de cartazes em local visível.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei visa, primeiramente, a fazer com que a população

seja beneficiada com a supressão da cobrança de mais uma taxa. Na cobrança pelo

uso  de  estacionamento  em  shopping  centers,  o  cidadão  é  particularmente

prejudicado,  pois  costuma  pagar  valores  significativos  pelas  compras  nesses

estabelecimentos.  Além  disso,  acreditamos  que,  com  a  gratuidade  do

estacionamento, as vendas nesses estabelecimentos aumentem.

Se tal argumento ainda não for suficiente para justificar o objeto desta proposição,

deve-se  considerar  que,  sendo  ela  aprovada,  certamente  trará  um  incremento  à

arrecadação de  ICMS pelo  Estado,  pois  o  benefício  da  gratuidade somente  será

concedido mediante a apresentação de notas fiscais.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

– 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 2.405/2015

Declara de utilidade pública o Instituto de Equitação e Equoterapia Gileade – Ineeg

–, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública do Instituto de Equitação e Equoterapia

Gileade – Ineeg –, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Douglas Melo

Justificação:  O  Instituto  de  Equitação  e  Equoterapia  Gileade  está  em  pleno  e

regular funcionamento desde 2014 e realiza suas atividades dentro do previsto em

seu estatuto social.

A entidade é uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e tem como

objetivos,  através  da  equoterapia,  promover  o  desenvolvimento  físico,  mental,

educacional e biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais;

trabalhar a inclusão social e o fortalecimento do vínculo de crianças, adolescentes,

adultos, idosos e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade e risco

social; auxiliar no tratamento de dependentes químicos e pessoas com distúrbios de

comportamento, dificuldades de aprendizagem e outras, como também contribuir para

a melhoria da qualidade de vida das pessoas através do prazer e dos benefícios da

prática da equitação, em suas várias modalidades.

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 concretização de todos os seus objetivos.

Diante do exposto, observados os requisitos legais e verificada a importância do

Instituto de Equitação e Equoterapia Gileade para a sociedade mineira, em especial

para  os  setelagoanos,  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 da

Pessoa com Deficiência, 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 2.406/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados – Apac –, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac –, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – é

uma entidade da sociedade civil de direito privado, de caráter beneficente, sem fins

lucrativos, com sede no Município de Timóteo. A Apac de Timóteo atua em tarefas

ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários, sempre em parceria com o

Poder Judiciário e demais órgãos da Justiça, proporcionando aos assistidos e aos

seus familiares atenção à saúde, educação, profissionalização, reintegração social e

recreação. 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 de

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.407/2015

Declara de utilidade pública  a  Associação Alegreite,  com sede no Município  de

Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Alegreite, com sede no

Município de Inhapim.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Rosângela Reis
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Justificação: A Associação Alegreite  é uma entidade da sociedade civil,  de direito

privado,  de  caráter  beneficente,  sem  fins  lucrativos,  que  presta  serviços  de

atendimento e assessoramento na defesa e garantia de direitos das políticas públicas

de assistência social, educacional, cultural, desportiva, ambiental, artística, de lazer,

de  saúde,  nas  áreas  de  estudo  e  pesquisa,  de  defesa  do  consumidor,  de  forma

gratuita e continuada visando ao enfrentamento da pobreza, garantindo o amparo e a

proteção aos assistidos desde a maternidade até a velhice. 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 2.408/2015

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária A Patotinha – Crecopa –, com

sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária A Patotinha –

Crecopa –, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Dirceu Ribeiro

Justificação:  A Creche  Comunitária  A Patotinha  é  uma  entidade  civil  sem  fins

lucrativos,  com  personalidade  jurídica  própria,  que  desenvolve  prioritariamente

atividades assistenciais a crianças carentes de zero a seis anos de idade, em regime

de  semi-internato,  estendendo-se,  quando  necessário,  o  atendimento  às  mães,

através de palestras, cursos, etc.

A entidade  destina  a  totalidade  de  suas  rendas  ao  atendimento  gratuito,  sem

distribuição de lucros e dividendos, não concede remuneração ou vantagens a seus

dirigentes, conselheiros e demais envolvidos e está em funcionamento há mais de 25

anos.
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A instituição também é reconhecida como de utilidade pública municipal em Santa

Luzia, conforme a Lei nº 1.667, de 1994, de autoria do chefe do Poder Executivo

local.

– 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 2.409/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga terreno

com área de 10.108m² (dez mil cento e oito metros quadrados), situado na Rua Ides

Édson de Resende, nesse município, registrado sob o nº 4.231, no Livro 2-G, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga.

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

construção de um centro de atenção psicossocial e de um posto de saúde.

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

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

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

Art. 3º – A autorização de que trata esta lei se tornará sem efeito se, findo o prazo

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

imóvel.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar o Estado de Minas Gerais

a doar ao Município de Formiga terreno urbano, com área de 10.108m² (dez mil cento

e oito metros quadrados), situado à Rua Ides Édson de Resende, nesse município,

com a finalidade de destiná-lo à construção de um centro de atenção psicossocial e

de um posto médico para atender a população.

O terreno pertencia originalmente ao Município de Formiga e foi doado ao Estado

através  de  escritura  pública  lavrada  em  14/3/1978,  no  Cartório  do  2°  Ofício  da
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Comarca de Formiga. No local funcionou por muitos anos um centro de atendimento

social, posteriormente desativado em virtude da precariedade do imóvel.

Considerando que atualmente o bem está abandonado e não atende a nenhuma

finalidade  pública,  a  doação  pretendida  não  causará  nenhum  prejuízo  à

administração, além de ser revestida de grande interesse coletivo.

Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres 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 2.410/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador José Bento 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 Senador José

Bento o imóvel  constituído de um terreno com área de 600m² (seiscentos metros

quadrados), situado na Rua Nossa Senhora das Graças, nesse município, registrado

sob o n° 48.997, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso

Alegre.

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

ampliação dos serviços de saúde do Município de Senador José Bento.

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

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

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

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Adalclever Lopes

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem como objetivo  a  autorização de doação de

imóvel, por parte do Poder Executivo, para o Município de Senador José Bento, como

forma de cumprimento do disposto no art. 6°, caput, da Constituição da República e o

disposto no art. 2°, VII, da Constituição Estadual, que elegem como direito social do

cidadão e objetivo prioritário deste estado a saúde.

– 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.



852
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 2.411/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Barra do Setúbal – ACPPRBS –, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Barra do Setúbal – ACPPRBS –, com sede no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Rogério Correia

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barra do Setúbal é

uma entidade  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial,  sem  cunho  político  ou

partidário,  com  a  finalidade  de  fortalecer  as  organizações  econômicas,  sociais  e

políticas dos produtores rurais; racionalizar as atividades econômicas desenvolvendo

formas de cooperação que ajudem a produção e comercialização; contribuir para a

organização de movimentos voltados para a proteção e a preservação ambiental,

entre outras.

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

estando obedecidas as exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.412/2015

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Cristo Redentor, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Terapêutica  Cristo

Redentor, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.
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Deiró Marra

Justificação: O título de utilidade pública garante às entidades, associações civis e

fundações o reconhecimento como instituições sem fins lucrativos e prestadoras de

serviços à sociedade.

Esta proposição visa declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Cristo

Redentor, em funcionamento desde 7 de fevereiro de 2009, com sede no Município

de Patrocínio.

Nos termos do art.  53 do Código Civil  é  uma entidade sem fins lucrativos, cuja

finalidade é a prevenir  a dependência química e recuperar dependentes químicos,

bem como expor para a sociedade a gravidade dessa doença e dar apoio às famílias

e ao dependente e promover sua inserção no mercado de trabalho.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que a instituição está em funcionamento regular há

mais  de  um  ano,  atendendo,  dessa  forma,  aos  requisitos  da  Lei  n°  12.972,  de

27/7/1998. Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores condições

para o desenvolvimento de suas atividades.

– 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 2.413/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 340/2011)

Estabelece  a  obrigatoriedade  de  apresentação  do  valor  calórico  dos  alimentos

servidos nos estabelecimentos que comercializam refeições no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Os  estabelecimentos  que  comercializam  refeições  e  lanches  deverão

apresentar uma listagem contendo o valor calórico dos alimentos de seus cardápios.

Art. 2° – A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da Secretaria de

Estado de Saúde.

Art. 3° – Os estabelecimentos terão noventa dias contados da promulgação desta

lei para se adequarem às disposições nela contidas.

Art. 4° – O não cumprimento desta lei implicará aplicação de penalidades a serem

regulamentadas por decreto da Secretaria de Estado de Saúde.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A obesidade já é considerada epidemia mundial e problema de saúde

pública, afetando mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Recentemente,

a doença vem aumentando de forma assustadora em todas as faixas etárias.  No

Brasil, 40% da população encontra-se acima do peso, e, segundo estudos realizados,

15% das crianças brasileiras são obesas. Pressão alta, níveis elevados de colesterol

e açúcar no sangue, hipertensão arterial e outras doenças são consequências dos

maus hábitos alimentares. Os gastos com tratamentos para os males causados pelas

enfermidades são altos, sendo ideal a prevenção dessas doenças indesejáveis com

dietas equilibradas.

A situação tem preocupado as autoridades e a população, não somente por razões

físicas, mas também pela saúde das pessoas, fazendo com que estas se preocupem

com os valores calóricos ingeridos durante as refeições.

Entretanto,  o  principal  aspecto  desse  quadro  são  as  mudanças  no  consumo

alimentar, incluindo a alimentação fora de casa e o aumento da oferta de refeições

rápidas, as mudanças no trabalho, nos meios de deslocamento e nos equipamentos

domésticos,  o  que  tem  levado  as  pessoas  a  preferir  comidas  mais  gordurosas,

calóricas e pobres em nutrientes necessários à saúde.

Por isso, e também pela falta de informações mais detalhadas sobre as práticas

alimentares,  percebe-se  a  necessidade  da  criação  de  metas  bem  definidas  que

garantam à população um estilo de vida mais saudável.

Portanto, a criação desta lei permitirá a adesão da população a um estilo de vida

saudável,  na  perspectiva  do  controle  do  crescimento  da  obesidade  no  País,

estimulando  a  preferência  por  refeições  balanceadas  e  menos  calóricas  e

contribuindo para a saúde da população.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

– Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.725/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.414/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 597/2011)

Altera o art. 4º da 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 4º – (…)

§ 5º – Os recipientes a que se refere o § 3º deverão ser instalados em local visível e

deverão conter dizeres que alertem o usuário para a importância e a necessidade do

correto descarte dos resíduos sólidos, bem como dos riscos que estes representam

para a saúde e o meio ambiente quando não tratados com a devida correção.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor trinta dias contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Nos  últimos tempos  é notória  a  substituição das  antigas  lâmpadas

incandescentes pelas de mercúrio,  mais conhecidas como fluorescentes. Isso vem

ocorrendo tanto nas residências quanto nos estabelecimentos comerciais e indústrias.

Pode-se  dizer  que  hoje  essas  lâmpadas  são  responsáveis  por  mais  de  70%  da

iluminação artificial.

Por diversos motivos essa substituição vem sendo incentivada pelo governo federal,

pois as lâmpadas fluorescentes reduzem consideravelmente o consumo de energia

elétrica, chegando a atingir uma redução de até 80%, além de possuírem uma média

de  durabilidade  oito  vezes  maior,  provocarem  maior  sensação  de  conforto  e

apresentarem um menor risco de causar deficiências visuais. Por outro lado, a maior

utilização das lâmpadas fluorescentes é altamente preocupante sob o enfoque da

preservação do meio ambiente e da saúde humana, pois essa lâmpada é constituída

por um tubo selado de vidro, em cujo interior encontram-se gás argônio e vapor de

mercúrio.  Enquanto  intacta,  a  lâmpada  não  oferece  risco,  mas,  ao  ser  rompida,

liberará vapor de mercúrio que será aspirado por quem a manuseia.

Infelizmente, até o presente momento esse tipo de lâmpada faz parte do lixo das
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residências, de estabelecimentos comerciais e de indústrias, podendo contaminar o

meio ambiente e afetar a saúde humana. Seu descarte carece de cuidados especiais,

em face do risco de que, uma vez lançadas no lixo das residências, estabelecimentos

comerciais e industriais e, por fim, nos lixões dos municípios ou em aterros sanitários,

acabem por contaminar o solo, os lençóis freáticos e as plantações de alimentos.

Vigente  a  norma  estadual  relativa  à  coleta  seletiva  e  persistindo  o  problema,

julgamos apropriado este projeto para alertar e orientar o usuário quanto à prática

correta do descarte deste tipo de material.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto

de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.626/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.415/2015

Dispõe sobre a instalação de placas indicativas da capacidade máxima de público

permitida e do número de público presente em casas de diversões públicas noturnas

no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

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

de  entrada  do  recinto,  placas  fotoluminescentes  ou  eletrônicas  indicativas  da

capacidade  máxima  de  público  permitida  e  o  número  de  público  presente  no

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

frequentadores.

Parágrafo único – A referida placa deverá ser chancelada pelo Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Minas Gerais.

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

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

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

garantir  a  lotação estabelecida,  ficando esse controle  sob a  responsabilidade dos

organizadores do evento.
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Art. 3° – É vedada a realização de eventos com acesso franco em recintos com

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

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

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

cumprimento.

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

penalidades regulamentadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

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

cumprimento de exigência formulada em notificação, deverá ser efetuada a interdição

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

desta lei sejam satisfeitas.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

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

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

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

e casas de espetáculos fechadas.

Considerando  que  os  referidos  estabelecimentos  são  locais  de  grande

concentração  de  pessoas  e,  por  sua  vez,  com  pouca  iluminação,  é  de  extrema

importância garantir aos frequentadores as devidas informações, como a regularidade

do local perante os órgãos públicos, quantidade de pessoas presentes, capacidade

máxima permitida, entre outros, de maneira visível no momento da entrada. Desse

modo, é preservado o direito de cada um e o poder de decisão de como e onde

desfrutar  seu  momento  de  lazer,  baseado  em  informações  reais  e  confiáveis,

tornando cada cidadão capaz de contribuir também para a fiscalização e o controle

dos referidos estabelecimentos.

Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.263/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.416/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 336/2011)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sanitários  nos  postos  de  pedágio  das  rodovias

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A concessionária  da  administração ou exploração de  rodovia estadual

privatizada  fica  obrigada  a  disponibilizar  gratuitamente  ao  usuário  instalações

sanitárias nos postos de pedágio, nos dois sentidos da rodovia.

Parágrafo único – Os sanitários de que trata o  caput deverão ser instalados em

caráter permanente e adequados à legislação vigente, inclusive no que se refere à

acessibilidade dos portadores de necessidades especiais.

Art. 2º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos firmados até a data da

publicação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Os  usuários  das  rodovias  estaduais  privatizadas  não  dispõem  de

instalações  sanitárias  nos  postos  de  pedágio,  mesmo pagando tarifas  caras  pela

conservação  das  referidas  rodovias.  Este  projeto  de  lei  objetiva  corrigir  essa

distorção.

Na maioria das vezes, os usuários das rodovias estaduais, mais conhecidas como

MGs, quando necessitam utilizar sanitários, usam instalações de restaurantes à beira

das rodovias, as quais nem sempre 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 concessionárias a oferecerem tal serviço.

Dessa forma, solicitamos aos nobres colegas apoio para aprovação deste projeto

de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.131/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.417/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 555/2011)

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,  a  ser  comemorada

anualmente,  na  terceira  semana  do  mês  de  abril,  nos  estabelecimentos  da  rede

estadual de ensino.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Conforme dados oficiais, o número de consumidores de livros no Brasil

aumentou  nos  últimos  cinco  anos.  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 um marco no calendário estadual,

uma oportunidade para se colocarem em prática políticas  públicas nessa área da

cultura.  Será  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 conto com o apoio para a aprovação

desta iniciativa.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.067/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.418/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.058/2011)

Dispõe  sobre  o  esclarecimento  dos  consumidores  relativamente  aos  tributos

incidentes sobre mercadorias e serviços por meio do detalhamento dos impostos e

taxas recolhidos nas notas fiscais emitidas no âmbito do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  estabelecidas  medidas  para  que  os  consumidores  sejam

esclarecidos  acerca  dos  impostos que incidem sobre  mercadorias  e  serviços,  em

conformidade com o disposto no § 5º do art. 150 da Constituição Federal.

Art.  2º  –  As  pessoas  jurídicas  comerciais  e  prestadoras  de  serviços,  inclusive

concessionárias  de  serviços  públicos,  ficam obrigadas a discriminar  em cupons e

notas fiscais emitidos, de forma legível, os valores da mercadoria ou do serviço e dos

tributos sobre eles incidentes, quando houver.

Parágrafo único – Os tributos cujos valores deverão ser informados ao consumidor

são os seguintes:

I  –  Imposto  sobre  Operações  relativas  a  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação – ICMS;

II – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;

III – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;

IV – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos

ou Valores Mobiliários – IOF;

V – Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR;

VI – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

VII – Contribuição Social para o Programa de Integração Social – PIS – e para o

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep – (PIS/Pasep);

VIII – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins;

IX  –  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico  Incidente  sobre  a

Importação e a Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e seus

Derivados e Álcool Etílico Combustível – Cide.

Art. 3º – Competirá ao Poder Executivo regulamentar esta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por objetivo esclarecer o cidadão consumidor de

produtos ou serviços, no âmbito do Estado de Minas Gerais, sobre os impostos que
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são cobrados no ato da compra. A maioria dos cidadãos não percebe que, ao adquirir

um  produto  ou  serviço,  está  pagando  uma  das  mais  altas  cargas  tributárias  do

mundo.

De  fato,  existem  hoje  no  Brasil  mais  de  50  tipos  de  taxas  e  impostos,  mas  o

consumidor final, que também é contribuinte, muitas vezes nem sequer sabe desta

condição, pois não tem noção de toda esta carga tributária, já que o valor de todos os

tributos não são devidamente descritos nas notas fiscais. Podemos afirmar, assim,

que  muitos  impostos  ficam  verdadeiramente  escondidos  nos  preços  pagos  na

aquisição de mercadorias ou de serviços.

A título de exemplo, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea –,

demonstrou que um trabalhador que ganhe até dois salários mínimos mensais paga

40% de seu ganho em impostos aos Municípios, aos Estados e à União, dados que

são confirmados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.

Um  passo  importante  para  a  conscientização  dos  contribuintes  sobre  a  carga

tributária seria justamente a discriminação dos valores dos impostos nas notas fiscais,

medida  já  prevista  pela  Constituição  da  República,  como  mencionado.  Este  é

justamente  o  objetivo  desta  proposição  e,  em  função  da sua importância  para  a

sociedade mineira, conto com o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto

de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.930/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.419/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.828/2011)

Proíbe  a  instalação  de usina  nuclear,  derivados  e  similares  e  a  guarda de lixo

atômico no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam proibidas a instalação de usina nuclear, derivados e similares e a

guarda de lixo atômico no Estado.

Art.  2º  –  Somente  com  licença  prévia  do  governo,  conhecimento  da  origem  e

destino, objetivo e garantia de segurança, poderá ser transportado material radioativo

no território do Estado de Minas Gerais.
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Art. 3º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa

dias.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Após a catástrofe nuclear na usina de Fukushima Daiichi, no Japão,

diversos países  anunciaram novas medidas de segurança para  o uso de energia

nuclear. Na Europa, vários reatores de mais de 20 anos serão desativados. Países

como os Estados Unidos e a China resolveram frear seus investimentos na energia

nuclear, e alguns, como a Turquia, estão receosos quanto às reais benesses trazidas

pelas usinas nucleares, em comparação com sua eficácia e níveis de segurança. O

temor de que a energia nuclear não seja tão segura e não ofereça real vantagem de

investimentos rapidamente se espalhou pelo mundo todo.

A retomada  do  programa  nuclear  com  a  construção  de  usinas  nucleares  pelo

governo brasileiro, sendo uma delas provavelmente em Minas Gerais e seguramente

em uma das grandes bacias hidrográficas de nosso Estado, justifica a apresentação

deste  projeto  de  lei,  em  face  da  insegurança  gerada  pelo  acidente  nuclear  de

Fukushima, que evidenciou os riscos do uso desse tipo de energia.

A  desvantagens  da  energia  nuclear  estão  intimamente  ligadas  aos  riscos  de

utilização desse tipo de energia. Como uma usina nuclear trabalha com elementos

radioativos,  é  necessária  uma  infraestrutura  adequada  que  forneça  segurança

suficiente para que se evitem acidentes nucleares, como os ocorridos em Chernobyl,

na Ucrânia, e em Fukushima, no Japão

À custa do sofrimento e da angústia de milhares de japoneses, o mundo parece ter

finalmente acordado para os perigos da energia nuclear. A Rússia, a Bélgica, a Suíça

e  os  Estados  Unidos  estão  repensando  seus  projetos  nucleares.  A  China  e  a

Alemanha suspenderam os investimentos em novas usinas.

A energia nuclear não representa riscos apenas em situações extremas, como o

terremoto  de  alta  magnitude  no  Japão.  As  usinas  nucleares  são  suscetíveis  a

inúmeros e diferentes tipos de acidentes, na geração, no transporte do combustível

para as usinas e no descarte do lixo radioativo. O investimento não compensa. Angra



863
____________________________________________________________________________

I e Angra II, por exemplo, passam por desligamentos frequentes, só representam 2%

da energia brasileira e custaram mais de R$20.000.000.000,00 aos cofres públicos.

Angra III nem começou a ser construída e já custou mais de R$1.500.000.000,00 em

equipamentos. Para ser concluída, precisará de mais R$9.000.000.000,00.

A Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, ainda no primeiro semestre deste ano,

vai  apresentar  uma lista com 40 localidades brasileiras  indicadas para receber as

quatro usinas nucleares previstas no Plano Nacional de Energia. Duas dessas usinas

devem ser instaladas no Nordeste do País, e as outras duas na Região Sudeste. Em

Minas Gerais, as Bacias do Rio Grande, no Sul do Estado, e do Rio São Francisco,

no  Noroeste,  são  locais  cogitados  para  receber  uma  usina.  De  acordo  com  o

assistente da presidência da Eletronuclear, Leonam Guimarães, a indústria mineira

qualifica o Estado para receber o empreendimento.

O Brasil é o país com um dos maiores potenciais de geração de energia limpa e

segura do mundo, já que as renováveis podem dar conta do recado e atender a 93%

de toda a demanda nacional. Definitivamente, não precisamos de energia nuclear.

Minas  Gerais,  por  ser  um  estado  central  e  possuidor  das  maiores  bacias

hidrográficas do País, é o lugar menos aconselhável para abrigar uma usina nuclear,

pois, em caso de acidente, a radiação se espalharia para o restante do País levada,

principalmente, pelas águas dos rios, contaminando milhões de pessoas, muito além

dos limites estabelecidos pelos protocolos de segurança.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à aprovação

deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado João Leite.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.571/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.420/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.423/2014)

Dispõe sobre a criação de estacionamento para bicicletas em locais de uso coletivo

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica estabelecida a obrigatoriedade de criação de estacionamentos para

bicicletas em locais de uso coletivo no Estado.
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Parágrafo único – Nos locais e estabelecimentos destinados ao estacionamento de

veículos  automotores,  10%  (dez  por  cento)  das  vagas  serão  destinadas  para  o

estacionamento de bicicletas.

Art.  2º  –  Para  os  fins  desta  lei,  entendem-se  como  locais  de  uso  coletivo  os

seguintes estabelecimentos:

I – órgãos públicos municipais e estaduais;

II – parques;

III – shopping centers;

IV – supermercados;

V – instituições de ensino públicas e privadas;

VI – agências bancárias;

VII – igrejas e locais de cultos religiosos;

VIII – hospitais;

IX – instalações desportivas;

X – museus  e  outros  equipamentos  de  natureza cultural  como teatro,  cinemas,

casas de cultura;

XI – estacionamentos;

XII – estabelecimento público ou privado que ofereça vaga de estacionamento.

Art. 3º – A segurança dos ciclistas e dos pedestres deverá ser determinante para a

definição do local de implantação do estacionamento de bicicletas.

Art. 4º – Os estacionamentos de bicicletas poderão ser de dois tipos:

I – bicicletários – local destinado ao estacionamento de bicicletas, por período de

longa duração, podendo ser público ou privado;

II – paraciclo – local em via pública, destinado ao estacionamento de bicicletas, por

período de curta e média duração.

Art.  5º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6° – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

civis, penais e administrativas cabíveis.

Art.  7º  –  Cabe  ao  poder  executivo  incentivar  o  uso  de  estacionamento  para

bicicletas por meio da divulgação desta lei.



865
____________________________________________________________________________

Art. 8º – O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A  bicicleta  atualmente  é  considerada  o  meio  de  transporte  mais

utilizado no mundo.  O Brasil  é  o terceiro maior  produtor  de  bicicletas  do  mundo,

ficando somente atrás da China e Índia, e sua maior utilização é para transporte,

representando 50% de seu uso (Abraciclo, 2013). De acordo com o Instituto Parado

Vital,  no  ano  de 2011 cada vez mais  pessoas  vêm utilizando bicicletas  em seus

deslocamentos diários,  seja para o  lazer,  seja  para  o  trabalho,  não só em Minas

Gerais mas em todo o País.

Esse número leva a uma reflexão sobre o interesse crescente da população pelo

transporte através de bicicleta, na busca pela melhoria da saúde e preservação do

meio ambiente.

Projetos em torno desse modal de transporte, de forma abrangente, de nada valem

sem a criação de leis que tenham como finalidade incentivar, bem como apoiar os

usuários.  Esse  meio  de  transporte  só  tem  a  acrescentar  na  vida  dos  cidadãos

mineiros, daí a importância da criação de espaços onde o ciclista possa estacionar

sua bicicleta de forma segura.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.284/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.421/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.108/2014)

Institui a Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Apoio  e  Fomento  ao  Circo,  que

atenderá ao disposto nesta lei.

Art.  2º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  circo  atividade  permanente  de

caráter itinerante na qual se cria, interpreta e executa obra de caráter artístico-cultural
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para exibição ou divulgação ao público, em estrutura, equipamento e acomodações

para o público montados embaixo de lona própria.

Art. 3º – São princípios da Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo:

I – a valorização e o respeito à arte circense, seus saberes e fazeres;

II – a preservação da atividade circense, e o apoio à transferência dos seus saberes

e fazeres como cultura tradicional de transmissão oral às novas gerações, dentro da

família,  grupo  ou  trupe  circense  onde  são  cultivados,  de  modo  a  garantir  sua

permanência e sustentabilidade;

III – a erradicação de estigmas negativos e preconceitos sociais que produzam ou

estimulem a discriminação dos profissionais do circo;

IV – a promoção do acesso a bens e serviços públicos.

Art. 4º – São objetivos da Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo:

I  –  assegurar  à  população circense o  acesso amplo,  simplificado e  seguro aos

serviços  e  programas  que  integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,

assistência social, segurança, cultura, trabalho e renda;

II – produzir, sistematizar e disseminar dados sobre a atividade circense;

III – desenvolver ações educativas que contribuam para a formação de uma cultura

de respeito e valorização da arte circense;

IV – criar  meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o

Sistema Único  de  Saúde  para  facilitar  o  acesso a  serviços  públicos  de  saúde  e

assistência social;

V – garantir os insumos necessários para prover a população circense de condições

dignas de trabalho e do desenvolvimento da sua arte.

Art. 5º – A Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo será implementada de

forma  articulada  com  os  municípios  e  com  as  entidades  da  sociedade  civil  de

representação do setor, a fim de garantir o direito ao trabalho dos circenses, a reserva

de áreas com infraestrutura destinadas à instalação de circos e acesso a serviços

públicos de saúde, educação, assistência social e fomento à cultura.

Art.  6º  –  O órgão responsável  pela  política  estadual  de  cultura,  nos  termos  de

regulamento, manterá cadastro dos empreendimentos circenses que, na forma do art.

2º, estejam estabelecidos no Estado.
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§ 1º – O cadastro dos empreendimentos circenses subsidiará o planejamento e a

execução das políticas públicas para o circo.

§ 2º  – O órgão a que se refere o  caput expedirá,  quando solicitado,  certificado

cadastral  que  constituirá  documento  hábil  para  a  comprovação  do  exercício  da

atividade circense.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Esta proposição tem o objetivo de valorizar a atividade circense como

manifestação cultural, garantir a transmissão de seus saberes e fazeres como cultura

tradicional e minimizar as dificuldades que os circos enfrentam no seu cotidiano, por

meio do estabelecimento de diretrizes para a atuação do poder público no apoio e

fomento ao circo.

Sabe-se  que  a  efetiva  promoção  da  arte  circense  no  atual  contexto  nacional

depende menos de regulamentação da matéria por lei do que da implementação de

políticas que garantam as condições de trabalho e o acesso aos serviços públicos

básicos à população que se dedica a essa linguagem artística.

Grande  parte  dos  municípios  mineiros  com  carência  de  espaços  onde  possam

realizar seus eventos como formaturas,  shows, reuniões públicas ou sociais, festas

populares  contam  com  a  chegada  do circo  na  cidade,  que,  como centro  cultural

ambulante,  cumpre  uma  importante  função  social,  proporcionando  a  convivência

entre os cidadãos e a grande oportunidade de acesso à cultura.

Contudo,  entendemos  também  que  a  aprovação  deste  projeto  representa  um

reconhecimento  público  da  importância  dessa  arte  e  da  necessidade  de  garantir

àqueles que a desenvolvem as condições dignas de cidadania. Por isso, esperamos o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

– Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.762/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.422/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 343/2011)

Acrescenta inciso ao art. 2º e parágrafos aos arts. 5º e 8º da Lei nº 7.772, de 8 de

setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio

ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  acrescentados  aos  arts.  2º,  5º  e  8º  da  Lei  nº  7.772,  de  8  de

setembro de 1980, os seguintes inciso e parágrafos:

“Art. 2º – (...)

V – prejudicar a segurança pública.

(…)

Art. 5º – (...)

Parágrafo único – Os impactos na segurança pública, nos termos do art. 2º desta

lei,  decorrentes da instalação de unidade prisional,  unidade policial  ou unidade ou

centro de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e adolescentes

em conflito com a lei, serão objeto de análise dos relatórios de que trata o inciso IV

deste artigo.

Art. 8º – (...)

§ 6° – A critério do Copam, poderá ser exigida do empreendedor a comprovação de

sua  capacidade  econômica  e  financeira  para  arcar  com  os  custos  potenciais  de

recuperação de áreas degradadas e de indenização de danos pessoais e materiais

causados  à  população  e  ao  patrimônio  público  nos  licenciamentos  de

empreendimentos  que  representem  risco  real  de  danos  significativos  ao  meio

ambiente ou à saúde pública, nos termos do regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto pretende promover algumas alterações na Lei nº 7.772,

de 1980, que julgamos extremamente necessárias.

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
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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.

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.

Em relação à inserção de parágrafo no art. 8º da referida lei, pretende-se garantir a

proteção da população e do meio ambiente, porventura prejudicados diretamente pela

atividade empresarial,  uma vez que o  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  –

Copam – fica autorizado a solicitar, quando entender indispensável, a comprovação

de  capacidade  econômica  e  financeira  do  empreendedor  para  arcar  com  custos

potenciais  de  recuperação  de  áreas  degradadas,  de  danos  pessoais  e  materiais

causados à população e ao patrimônio público, nos licenciamentos que representem

risco real de danos significativos ao meio ambiente ou à saúde pública, nos termos

regulamentares.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos 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 1.629/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.423/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.241/2013)

Obriga as empresas que comercializam pilhas, baterias e aparelhos eletrônicos de

pequeno porte no Estado a instalar coletores de lixo eletrônico.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As empresas que comercializem no Estado pilhas, baterias e aparelhos

eletrônicos de pequeno porte ficam obrigadas a instalar coletores de lixo eletrônico.

§ 1º – Entendem-se como aparelhos eletrônicos de pequeno porte: computadores,

monitores, scanners, impressoras, copiadoras, televisores e aparelhos de som, pilhas

e baterias produzidos em larga escala e sujeitos ao avanço tecnológico.

§ 2º – Os coletores de que trata este artigo serão instalados no recinto da empresa

vendedora e em local de fácil acesso.

Art. 2º – O material eventualmente recolhido deverá receber o apoio do fabricante

para o seu destino final, com os seguintes objetivos:

I – reutilização, quando possível, dos equipamentos para estender sua vida útil;

II – descarte de maneira responsável.

Art. 3º – O descumprimento desta lei sujeitará o infrator a uma multa pecuniária

equivalente a vinte salários mínimos, cujo valor será duplicado a cada reincidência.

Art.  4º  – Esta lei  entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação,

cabendo ao Poder Executivo fiscalizar a sua aplicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  lixo  eletrônico  gerado  no  país  é  um  grande  desafio  para  os

administradores  públicos.  A  produção  de  aparelhos  eletroeletrônicos  aumenta

consideravelmente e, dada a sua versatilidade – decorrente do avanço tecnológico –,

alguns aparelhos, como é o caso do computador, permitem uma reciclagem de até 94

%. Os restantes 6% correspondem a componentes não recicláveis que contêm uma

grande quantidade de materiais com características físico-químicas complexas.

Os resíduos eletrônicos são compostos de: polímeros, substâncias químicas de alta

oxicidade como solventes orgânicos, éteres, difenil polibromados; ifenil policlorados,

pequenos componentes de placas, metálicos, em geral metais-traço, como mercúrio,

cádmio, lítio, bário, zinco, cobre, cobalto, chumbo, alumínio.

Todo esse material e outros mais atirados no lixo comum ou mesmo em aterros

sanitários entram em contato com o meio ambiente liberando íons que contaminam o

solo de onde posteriormente alcançam os lençóis freáticos e a água de rios e outras
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fontes que, por conseguinte, chegarão a contaminar plantas e seres vivos, entre estes

o ser humano.

Desse modo, entendemos que é dever do poder público e de toda a sociedade

disponibilizar recursos e envidar esforços no sentido da proteção do meio ambiente,

coibindo  a  poluição  ambiental,  inclusive  a  atmosférica,  muito  significativa  pela

emissão  do  CO2  decorrente  da  queima  de  combustíveis  fósseis,  notadamente

gasolina e o óleo diesel, pelos veículos em circulação, para que possamos viver hoje

e  deixar  um  legado  às  gerações  futuras.  Desta  forma,  podemos  evidenciar  a

importância de tal projeto de lei para o Estado.

Portanto, pedimos o apoio dos nobres colegas para a 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.424/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.534/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de detectores de metais nos terminais

rodoviários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica obrigatória a instalação de detectores de metais nos pontos de acesso

aos terminais rodoviários de linhas intermunicipais ou interestaduais.

Parágrafo único – Nos locais onde os terminais rodoviários não tiverem isolamento

completo, a área de embarque deverá ser isolada, devendo ser feita uma inspeção

por meio de um detector de metais no ponto de acesso a ela.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  ingresso  de  indivíduos  armados  em  transportes  coletivos

intermunicipais ou interestaduais para promover assaltos durante as viagens tem sido

uma constante nos últimos anos.

Além de não serem poucas, as ocorrências desse tipo de evento sempre deixam

marcas indeléveis  nas pessoas.  Quando essa modalidade de ação criminosa não
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resulta em ferimento ou morte, estupros ou atentados violentos ao pudor, a perda

material se faz acompanhar, no mínimo, de forte trauma para todos os passageiros,

vítimas do assalto.

Se não é possível impedir os assaltos que ocorrem ao longo do trajeto, feitos com a

detenção do coletivo por meio de bloqueios na estrada ou pela abordagem de outros

veículos, a instalação do detector de metal nos terminais rodoviários evitará que o

assaltante embarque no coletivo e desvie sua rota, obrigando o motorista a retirá-lo

da estrada para facilitar a ação criminosa da quadrilha. Ciente de que, em algumas

cidades pequenas, o terminal rodoviário não está instalado em um prédio cercado,

sendo, às vezes, um simples estacionamento em uma via pública, a determinação é

que a área de acesso ao ônibus seja isolada e o passageiro, antes de embarcar, seja

objeto de revista eletrônica de metais, seja por meio de um equipamento fixo, seja por

meio de um equipamento portátil de detecção de metais. Esse tipo de procedimento

já é utilizado em aeroportos quando o detector de metal fixo acusa a presença de

metal e não se consegue eliminar de imediato a causa (como roupas com enfeites

metálicos aplicados no tecido).

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

nobres pares para a sua célere tramitação e aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado João Leite.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.843/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.425/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.758/2013)

Dispõe sobre a venda e o consumo de cerveja em estádios e arenas esportivos no

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A venda e o consumo de cerveja em estádios e arenas desportivos no

Estado de Minas Gerais é permitida nos seguintes termos:

I  –  o  fornecedor  deverá  ser  habilitado,  mediante  obtenção  de  alvará  municipal

específico, para realizar a venda de bebidas alcoólicas;

II – em bares, lanchonetes e congêneres destinados aos torcedores, bem como nos
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camarotes e espaços VIP dos estádios e arenas, devendo a venda iniciar uma hora e

meia antes de começar a partida e terminar no final do intervalo entre o primeiro e o

segundo tempo da partida;

III – a bebida exposta à venda, embora seja apresentada em recipientes metálicos

ou de vidro, somente poderá ser vendida e entregue ao consumidor em copo plástico,

cujo recipiente não tenha capacidade superior a 500ml (quinhentos mililitros);

IV – é proibida a venda e a entrega de cerveja a menores de dezoito anos, podendo

o  fornecedor  ou  pessoa  física  responsável  por  tal  conduta  responder  civil  e

criminalmente, nos termos da legislação vigente;

V  –  não  será  permitido  o  acesso  ao  assento  durante  o  consumo  de  bebida

alcoólica;

VI – os estádios e as arenas esportivas oferecerão ao público assentos em área

reservada a não consumidores de álcool.

Art. 2º – Em caso de descumprimento do artigo anterior, o fornecedor 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 trezentos e sessenta dias da venda e do consumo de

cerveja em bares, lanchonetes e congêneres, bem como nas áreas de camarote e

VIP;

III  –  proibição  da  venda  e  do  consumo  de  cerveja  em  bares,  lanchonetes  e

congêneres, bem como nas áreas de camarote e VIP.

Art. 3º – Ao torcedor que participar de ato de violência ou de vandalismo três horas

antes  e  durante  a  realização  do  evento  esportivo  será  imposta  a  proibição  de

comparecer a evento esportivo, para prestação de serviços gratuitos à comunidade

durante a realização do evento, sob supervisão da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais,  podendo  ausentar-se  do  local  após  uma  hora  do  término  do  respectivo

evento.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa
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Justificação: A venda e o consumo de bebidas em estádios e arenas desportivos

são tema ainda polêmico para a sociedade brasileira. Desde sempre o torcedor se

acostumou a frequentá-los e consumir bebidas alcoólicas.

Há alguns anos, atribuiu-se ao consumo de bebidas alcoólicas a raiz da violência no

âmbito esportivo, especialmente no que concerne às torcidas de equipes de futebol.

Tal pecha se impôs sem que fosse, efetivamente, produzido estudo sério, pautado em

critérios  acadêmicos  e científicos.  Criou-se  um discurso,  que foi  levado à  grande

mídia para convalidação. Esse episódio ganhou maior relevo quando a Confederação

Brasileira de Futebol firmou termo de cooperação com o Colégio dos Procuradores-

Gerais de Justiça, sendo, por conseguinte, editada a RDP nº 1/2008, que proibia a

venda  e  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  nas  competições  organizadas  pela

mencionada federação esportiva.

Como efeito cascata, órgãos do Ministério Público impulsionaram a celebração de

termos de ajuste de conduta perante as federações estaduais de futebol, para evitar

que  nos  certames  regionais  se  pudesse  vender  bebida.  Cite-se,  ainda,  que  em

algumas  unidades  da  Federação  se  instituiu  lei  proibindo  a  venda  de  bebidas

alcoólicas em estádios e arenas desportivos. Decorridos mais de cinco anos desde

que esse tema foi alçado às páginas principais dos jornais,  após um exame mais

detido  e  cauteloso,  observa-se  que  em  quase  nada  contribui  a  vedação  para  o

exercício constitucional do livre comércio.

A realização da Copa das Confederações 2013 foi o maior exemplo de que a venda

de bebidas alcoólicas não implicam, necessariamente, acréscimos da violência dentro

e  fora  dos estádios  e das  arenas  desportivos.  Em todas  as sedes  –  ressalte-se,

grandes  cidades  do  Brasil  –,  foram  vendidas  bebidas  alcoólicas  em  bares,

lanchonetes e congêneres, sem que fossem registrados incidentes nem prática de

delitos em virtude do consumo.

Nessa perspectiva, este projeto de lei, revestido de plena constitucionalidade, uma

vez que a Carta Magna autoriza ao Estado legislar sobre consumo e desporto (art.

24, incisos V e IX), objetiva, de forma cristalina e induvidosa, autorizar a venda e o

consumo de bebidas alcoólicas nos estádios e nas arenas desportivos.

Propomos algo inédito no País: a criação de regras a fim de regulamentar com

maior clareza os critérios para exercício dos direitos mencionados.
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Mais que simplesmente autorizar ou proibir, busca-se aqui disciplinar a venda desse

tipo  de  bebida  nas  arenas  e  nos  estádios  mineiros,  estabelecendo  parâmetros

essenciais  para  a  preservação  da  ordem  e  da  paz  pública  nesses  ambientes,

diferenciando-se o nível alcoólico das bebidas a serem vendidas nos camarotes e nas

áreas VIP, bem como ao público em geral, isso em virtude da quantidade de pessoas

que utilizam esses espaços.

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.

É preciso, pois, observar e escutar os cidadãos, e não privá-los de direitos, como

até então tem sido a opção mais simplista; todavia, é preciso disciplinar tal gozo e

fruição de direitos, para que se torne possível melhor convivência entre os cidadãos.

E, ao final, possam esses cidadãos comemorar um triunfo do seu time do coração,

nos estádios e nas arenas desportivos, brindando com os amigos, o que, saliente-se,

não deve ser visto como algo de errado, criminoso ou pecaminoso.

– 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 2.426/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.212/2011)

Institui a Política de Informação e Prevenção sobre o Uso de Álcool e Drogas nas

instituições de ensino superior públicas e privadas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  Política  de

Informação e Prevenção sobre o Uso de Álcool e Drogas nas instituições de ensino

superior, públicas e privadas.

Art.  2º  –  Considera-se,  para  efeitos  desta  lei,  como  método  de  prevenção  e

informação sobre o uso de álcool e drogas, a política que vise à promoção de ações

voltadas para a conscientização dos riscos associados ao uso do álcool, bem como

também  ao  uso de drogas  como maconha,  ecstasy,  cocaína,  tabaco,  inalantes  e

outras substâncias psicoativas.

Art. 3º – A supervisão e organização desta política ficará a cargo da Subsecretaria

Antidrogas, que fixará diretrizes para o fiel cumprimento desta lei.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação: O projeto de lei ora proposto tem por objetivo instituir, no âmbito das

instituições  de  ensino  superior  do  Estado,  política  afirmativa  de  prevenção  e

informação  sobre  o  uso  de  álcool  e  drogas,  estimulando  as  faculdades  e

universidades a promoverem ações efetivas que se traduzam na discussão do tema.

Resta dizer que deverão as faculdades e universidades, com o apoio e a supervisão

da Subsecretaria  Antidrogas,  promover a ampla discussão do tema em seu meio,

envolvendo a comunidade acadêmica, bem como, sempre que possível, a sociedade

civil, ampliando assim os efeitos desta proposição, que visa à redução dos índices de

alcoolismo e drogas dentro dos estabelecimentos de ensino, bem como à promoção

da  conscientização  acerca  dos  problemas  causados  pelo  álcool  e  pelas  drogas,

viabilizando assim a formação de um cidadão mais consciente e mais engajado na

luta contra esse mal.

Assim,  propomos  aos  nobres  companheiros  a  apreciação  desta  proposição,

contando com seu apoio para aprová-la, em benefício dos cidadãos mineiros.

–  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 2.427/2015

(Ex–Projeto de Lei nº 4.293/2013)

Institui  o  plano  de  utilização  dos  espaços  esportivos  das  escolas  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam instituídos os espaços esportivos das escolas públicas, no período

diurno, feriados e fins de semana, com o objetivo de promover a democratização da

prática de esporte comunitário nos bairros e vilas dos municípios do Estado.

§ 1° – O planejamento e a implementação do plano criado por esta lei competem ao

Poder Executivo, por meio das Secretarias de Educação, de Esportes e da Juventude

e  de  Desenvolvimento  Social,  incumbindo-lhes  também  a  ação  educativa  e

fiscalizatória pertinente.
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§ 2° – Para os efeitos desta lei, consideram-se espaços esportivos as quadras de

esportes, cobertas ou não, pertencentes à rede de ensino.

Art. 2° – O Poder Executivo definirá, mediante decreto, a regulamentação do uso

dos espaços, observando o horário mínimo de funcionamento, assim disposto: nos

fins de semana, das 9 horas às 17 horas, observando os recursos orçamentários

destinados a esse fim.

Parágrafo único – O decreto mencionado no caput deste artigo será editado em até

noventa dias após a aprovação desta lei, devendo ser disponibilizada a relação dos

espaços no portal da prefeitura de cada município.

Art. 3° – Na execução do plano, o Poder Executivo poderá utilizar as estruturas de

caseiros e da guarda municipal de cada município, com a finalidade de controlar e

fiscalizar o uso adequado dos espaços esportivos.

Art. 4° – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentarias próprias e já destinadas para este fim, suplementadas se

necessário.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Arlen Santiago

Justificação: Minas Gerais é um Estado que possui inúmeros problemas sociais.

Uma das responsabilidades dos gestores públicos é o compromisso de minimizar tais

diferenças. Nesse sentido, o art. 227 da Constituição Federal ressalta:

“Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao

adolescente  e  ao  jovem,  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.”.

Reforçando  a  missão  constitucional,  o  art.  4°  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente salienta:

“Art. 4° – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder

público  assegurar,  com absoluta  prioridade,  a  efetivação dos  direitos  referentes à
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vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único – A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d)  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas  relacionadas  com  a

proteção à infância e à juventude.”.

Fazer  e  produzir  esporte  é  gerar  mais  saúde,  mais  equilíbrio  social.  E  é,

principalmente,  um  importante  instrumento  para  capacitar  pessoas  a  ingressarem

construtivamente na sociedade. A construção da cidadania é um exercício constante,

e o esporte, ainda que seja exclusivamente para diversão, é um dos caminhos de

maior adesão social, pois promove a integração comunitária.

Aproveitar as estruturas existentes nas redes de ensino municipal e estadual para

prática de esporte e lazer, em horários não coincidentes com as atividades de ensino,

é  o objetivo  deste  projeto.  Dessa forma,  fica  claro  que ele  goza de legalidade  e

viabilidade política.

Assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  para  sua

aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Deiró Marra.

Anexe–se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.417/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.428/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.709/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sonora sobre acesso a saídas de

emergência nas casas noturnas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  as  casas  noturnas  do  Estado  obrigadas  a  veicular  informação

sonora sobre acesso às saídas de emergência, antes do início dos eventos por elas

realizados.

Art. 2º – Serão afixados, na parte externa da edificação e no espaço destinado a
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uso coletivo, o laudo de vistoria e liberação para seu funcionamento, emitido pelo

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG –, e informações referentes

às saídas de emergência.

Art.  3º  –  A inobservância  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às  seguintes

sanções administrativas:

I – advertência escrita;

II – multa;

III – interdição.

§  1º  –  A advertência  escrita  será  aplicada  na  primeira  vistoria,  constatado  o

descumprimento desta lei.

§  2º  –  Sessenta  dias  após  a  formalização da advertência  escrita,  persistindo a

conduta infracional,  será aplicada multa  de  1.000 a  3.000 Ufemgs (mil  a  três  mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 3º – Persistindo a infração, o estabelecimento será interditado.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A prevenção contra incêndio e pânico no Estado é matéria da Lei nº

14.130, de 20/12/2011. Providências devem ser tomadas pelo estabelecimento para

que seja autorizada sua abertura ao público, entre as quais a liberação do alvará de

funcionamento,  o  respeito à capacidade máxima local,  as  saídas de  emergências

adequadas, a disponibilidade de extintores de incêndio, entre outras, com o objetivo

de evitar  tragédias como a que ocorreu em Santa Maria (RS), onde mais de 250

pessoas foram vítimas de incêndio ocorrido em uma casa noturna.

Muito precisa ser feito a respeito da prevenção contra incêndio em Minas Gerais.

Nesse sentido, apresentamos este projeto, na expectativa de colaborar ainda mais

para a prevenção de fatalidades como a de Santa Maria, entendendo que informação

correta é uma ferramenta de extrema importância para a defesa da vida.

Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo
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Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.683/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.429/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.834/2012)

Estabelece normas e diretrizes para implantação de Sistema de Retenção de Águas

Pluviais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Torna-se obrigatória em todo imóvel, edificado ou não, que possuir área

impermeabilizada acima de 500m² (quinhentos metros quadrados) a implantação de

sistema de captação e retenção de águas pluviais coletadas em telhados, coberturas,

terraços, pátios ou pavimentos descobertos.

Paragrafo  único  –  É  condição  para  a  obtenção  de  aprovações  e  licenças,

parcelamentos  e  desmembramentos  do  solo  urbano,  edificações,  projetos  de

habitação,  instalação  de  obras  e  outros  empreendimentos  imobiliários,  da

competência do Estado e das regiões metropolitanas, o atendimento do disposto no

caput deste artigo.

Art. 2º – O sistema de que trata esta lei atenderá aos seguintes critérios:

I – reservatório para depósito e represamento calculado pela seguinte equação: V =

0,15 x Ai x IP x t; em que V = volume do reservatório em metros cúbicos, Ai = área

impermeabilizada em metros quadrados, IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h e t

= tempo de duração de chuva igual a uma hora;

II  –  condutores  com  capacidade  de  receptação,  condução  e  vazão  para  o

reservatório da água captada, como disposto no art. 1º e seu parágrafo único.

Paragrafo único – Os estacionamentos,  as garagens,  os  pátios  e similares,  não

cobertos integralmente, deverão ter 40% (quarenta por cento ) da área total ocupada

revestida com piso que possibilite  a  drenagem da água ou reservada como área

permeável.

Art. 3º – A água captada deverá ter a seguinte destinação:

I – infiltrar-se paulatinamente no solo, preferencialmente;

II  – ser  despejada na rede pública de drenagem, com o prazo mínimo de duas

horas após a cessação da chuva que deu origem ao armazenamento;
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III  –  ser  utilizada  em  atividades  não  potáveis,  caso  as  edificações  tenham

reservatórios destinados a esse fim.

Art. 4º – O disposto nesta lei será implementado no âmbito dos seguintes sistemas

de atuação, articulação e gestão de ações do poder público:

I – Política Estadual de Recursos Hídricos e órgãos das administrações públicas

estadual e municipal responsáveis pela gestão das águas no Estado de Minas Gerais;

II – Políticas Estadual e Municipal de Saneamento Básico e órgãos do Estado de

Minas Gerais responsáveis pela gestão de águas e esgotos;

III – órgãos estadual e municipal responsáveis pelo meio ambiente.

Art.  5º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6 º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Os estragos, as situações de calamidade, as emergências, a perda de

vidas  e  patrimônio  que  as  chuvas  vêm  ocasionando  no  País,  especialmente  na

Região Sudeste, neste último período chuvoso, com destaque para as ocorrências

em nosso Estado, faz com que repensemos as nossas atitudes, já que todos somos

responsáveis pelos flagelos que as enchentes vêm causando,  com nossa falta de

cuidados com o ambiente que nos cerca.

É  preciso  estabelecer-se  um  compromisso  da  comunidade  e  do  cidadão,  para

adequarem à legalidade o descarte de resíduos e a impermeabilização do solo. O

asfaltamento  de  ruas  e  estradas,  a  cobertura  de  cimento  de  lotes,  pátios,

estacionamentos e similares funcionam como canalizadores de cheias.

A União,  os  estados  e  os  municípios  já  vêm  desenvolvendo  em  suas  obras  o

aprofundamento de calhas, o desassoreamento de rios e córregos e canalizações

que visam efetivamente a evitar os desastres previsíveis na época das chuvas.

É  preciso  que  o  cidadão  assuma  sua  responsabilidade  no  tocante  à  sua

propriedade.

A instalação dos sistemas propostos por este projeto de lei visa a restabelecer as

condições naturais perdidas pelas inúmeras obras feitas sem as condições para que

a água pluvial se infiltre na terra.
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Pela  angústia  estampada  no  rosto  dos  cidadãos  atingidos  pelas  cheias,  pelo

desespero dos que perdem seus entes queridos e seus bens patrimoniais adquiridos

a duras penas é que conto com o apoio dos pares desta Casa à aprovação deste

projeto de lei.

– 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 2.430/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.281/2012)

Isenta  o  doador  de  sangue  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição  em  concursos

públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao doador de sangue taxa

diferenciada  em  inscrições  de  concursos  públicos  realizados  pela  administração

direta e indireta, fundações públicas e universidades públicas do Estado.

§  1º  –  Para  obtenção  do  direito  a  que  se  refere  o  art.  1º,  o  doador  terá  que

comprovar a doação de sangue, que deverá ser realizada pelo menos duas vezes em

um período de doze meses.

§ 2º – Para o gozo do benefício previsto nesta lei, considera-se somente a doação

de sangue a órgãos oficiais ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por

município.

Art. 2º – A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através

de  apresentação  de documento  expedido  pela  entidade  coletora,  que  deverá  ser

juntado no ato de inscrição.

Art.  3º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações  próprias,  consignadas  no  Orçamento  vigente,  suplementadas,  se

necessário.

Art.  4º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  devendo  ser

regulamentada pelo Poder Executivo.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa
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Justificação:  Sabemos  que  o  ato  de  doar  sangue  não  pode  ser  objeto  de

comercialização.  Não  é  a  intenção  desta  lei  contrariar  essa  premissa,  mas,  sem

dúvida, o direito estabelecido nesta lei seria uma forma de contemplar o doador que,

mesmo sem haver campanha de coletagem ou outro tipo de estímulo, como pedidos

de parentes, amigos ou conhecidos, regularmente comparece nos órgãos oficiais e

faz a doação. Há casos em que o doador adota essa postura como compromisso de

vida.

Sendo assim, não vemos nenhum problema em fazer a cobrança diferenciada das

taxas de inscrição em concursos públicos, principalmente porque o candidato não

obtém  automaticamente  a  isenção.  Para  obtê-la,  ele  deverá  possuir  histórico  de

doação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 874/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.431/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.052/2014)

Altera o  caput do art. 1º da Lei nº 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. 1º – O  caput do art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  em

estabelecimentos de ensino de educação básica, superior, pós-graduação, técnico e

profissionalizante 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.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A Lei 11.052, de 1993, beneficia os estudantes de 1º e 2º graus e de
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ensino superior. Assim, deixa de atender os demais estudantes de cursos técnicos,

profissionalizantes, pré-vestibulares, cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado

e cursos livres.

Esta emenda tem por objetivo sanar esta possível falha na legislação, pois a busca

contínua por novos conhecimentos e aprendizados se faz necessária para competir

no mercado de trabalho.

Por isso, entendemos a necessidade de oportunizar àqueles que estudam a chance

de  usufruir  também  desse  benefício,  aumentando  o  acesso  desses  estudantes  a

diferentes formas de cultura mediante pagamento de metade do preço do ingresso

fixado para a venda destinada ao público em geral.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

–  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 2.432/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.024/2014)

Dispõe  sobre  medidas  de  proteção  e  segurança  aos  usuários  de  serviços  de

centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As instituições financeiras ficam obrigadas a realizar a implantação e a

manutenção de sistema de segurança privado  em locais  e  estabelecimentos  que

mantenham centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos instalados no Estado.

§ 1º – Em caso de instalação de centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos

de  instituições  financeiras  diversas  em  um  mesmo  estabelecimento,  a

responsabilidade  pela  implantação  e  pela  manutenção  do  sistema de  segurança

privado poderá ser compartilhada pelas instituições envolvidas, mediante termo de

cooperação.

§ 2º – A instituição financeira responsável pela central de autoatendimento e caixa

eletrônico deverá guardar os arquivos de registro de imagens e sons gerados pelo

sistema de segurança, pelo prazo de um ano, devendo encaminhá-los às autoridades

policiais competentes, quando solicitadas, no prazo máximo de vinte e quatro horas.
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Art. 2º – O sistema de segurança de que trata o art. 1º deve incluir, sem prejuízo de

outras exigências legais:

I – a presença de pelo menos um vigilante, pelo período de vinte e quatro horas do

dia;

II  –  a instalação de equipamentos de captação e gravação de imagens – além

daqueles do próprio equipamento – na área externa da cabine destinada a central de

autoatendimento e caixa eletrônico, quando houver.

Parágrafo único – A instituição financeira responsável pelo caixa eletrônico instalado

no  interior  de  estabelecimento,  no  período  em  que  encontrar-se  fechado  ao

atendimento público e exista posto de vigilante próprio, fica dispensada da obrigação

do inciso I, em mesmo período.

Art.  3º  –  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  a  imposição  das  sanções  de

advertência,  multa  e  interdição,  total  ou  parcial  do  estabelecimento,  conforme

previsão na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo  único  –  As  multas  deverão  ser  destinadas  ao  Fundo  de  Defesa  do

Consumidor, observadas as disposições da legislação específica.

Art.  4º  –  O  Poder  Executivo,  por  meio  de  órgão  competente,  fiscalizará  o

cumprimento desta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias após a data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  de lei  possui  relevância diante do elevado número de

ocorrência de furtos e roubos nas imediações dos caixas eletrônicos, notadamente

naqueles  instalados  fora  das  dependências  das  instituições  bancárias

(estabelecimentos  comerciais,  lojas  de  conveniências,  pátios  de  postos  de

combustíveis, supermercados, entre outros).

Tal  situação  gera  incontestável  e  acentuado  risco  a  clientes  que  estejam

movimentando nestes locais, vez que, em regra, o período de atendimento comercial

das instituições bancárias encerra-se às 16h, sendo que após este horário as centrais

de autoatendimento ficam desprovidas de vigilantes.
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Também os caixas eletrônicos e centrais de autoatendimento ficam desprovidos de

vigilantes e outros sistemas de segurança, mormente no período noturno, ocasião em

que ocorrem as explosões e arrombamentos.

Segundo  dados  da  4ª  Pesquisa  Nacional  de  Ataques  a  Bancos,  Minas  Gerais

aparece em segundo lugar no ranking de arrombamentos de agências, postos de

atendimento e caixas eletrônicos.

Por  outro  lado,  são  parcos  os  investimentos  dos  bancos  em  segurança,

contrapondo ao sempre crescente lucro dessas instituições que, aliás, lucram apenas

com a prestação de serviços, sem produzir qualquer bem primário.

Contudo,  o  risco  que  acarreta  a  retirada  de  valores  nos  terminais  de

autoatendimento  é  inerente  à  própria  atividade bancária,  pela  qual  as  instituições

bancárias  auferem  lucros  pela  disponibilização  desses  serviços,  ao  gerirem  e

administrarem valores financeiros dos seus clientes.

Dessa forma, sendo o risco inerente a essa atividade, também é inerente à mesma

que sejam adotadas medidas para o resguardo dos seus clientes. Em similaridade, as

empresas  prestadoras  de  serviços  de  transporte  de  produtos  perigosos  adotam

medidas preventivas ao dano ambiental que tais produtos podem gerar em caso de

acidente. Medidas estas já cobertas pelos seus lucros, posto que o risco é inerente à

sua atividade. Assim, as instituições bancárias devem adotar medidas de segurança,

posto que a exposição de seus clientes aos riscos é inerente à sua atividade que,

inclusive, é devidamente paga pelos clientes por meio das taxas e juros bancários.

Com  relação  à  competência  legislativa  dos  estados  para  normatizarem  sobre

segurança, é cediço não lhes ser vedado o tema, haja vista a sua competência em

matéria  residual  e  que  não  lhes  sejam  vedadas,  o  que,  de  fato,  não  foi  pela

Constituição Federal de 1988.

“Art.  25  – Os Estados organizam-se e  regem-se pelas Constituições e leis  que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º – São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas

por esta Constituição.”

Mais que isso, é competência comum dos entes federativos, a proteção dos direitos

do consumidor (art. 24, VIII),  considerando que a atividade bancária está entre as
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mais  lucrativas  no  país,  e  o  usuário/consumidor  constantemente  lesado quanto  à

qualidade e segurança dos serviços.

Dessa  forma,  não  lhes  sendo  vedada  pela  Constituição  Federal  de  1988  a

competência  para  legislarem  na  área  de  segurança,  fica  estabelecida  a  sua

competência para tanto.

Assim,  este  projeto  de  lei  tem  por  escopo  proporcionar  maior  segurança  aos

usuários desses estabelecimentos e equipamentos, mormente no período noturno,

coibindo a prática de delitos a esses locais.

Pelo exposto e pela enorme relevância social dessa matéria, conto com o apoio dos

nobres pares no sentido de aprovarmos este 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 2.433/2015

Estabelece percentual  de ingressos a preços populares em estádios  de futebol,

arenas e outros equipamentos esportivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os gestores, administradores e concessionários de estádios de futebol,

arenas e outros equipamentos esportivo no Estado deverão reservar, em cada evento

desportivo  que  sediarem,  30%  (trinta  por  cento)  dos  ingressos  para  serem

comercializados a preços populares.

Art. 2º – Os ingressos a preços populares serão destinados a pessoas relacionadas

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, regulamentado pelo

Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

Art.  3°  – Para aquisição de ingressos a preços populares o beneficiado deverá

apresentar,  nos  postos  de  venda  indicados  pelo  promotor  do  evento  esportivo,

documento de identificação com foto e comprovante de inscrição no Cadastro Único

para Programas Sociais do Governo Federal.

Art. 4° – O valor cobrado pelos ingressos comercializados a preços populares não

poderá  exceder  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  do  ingresso  mais  barato

disponível ao público em geral.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Wander Borges

Justificação: Esta proposição tem como objetivo a preservação do caráter popular

do futebol, um dos esportes de maior clamor de nossa população. Entretanto, nos

últimos anos, temos observado o afastamento de muitos torcedores aficionados pelo

esporte por motivo dos enormes aumentos nos valores dos ingressos.

Neste sentido, se faz necessária a aprovação deste projeto de lei com a finalidade

do  retorno  da  acessibilidade  aos  estádios,  havendo  assim  mais  uma  forma  de

entretenimento  para  os  mineiros  cadastrados  no Cadastro  Único  para  Programas

Sociais do Governo Federal.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 953/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.434/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.151/2011)

Estabelece  regras  para  a  realização  de  concursos  públicos  destinados  ao

provimento de cargos na administração pública direta e indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  entidades  organizadoras  dos  concursos  públicos  destinados  ao

provimento  de  cargos  na  administração pública  direta  e  indireta  do  Estado ficam

obrigadas a realizar as provas de seleção na capital e nas macrorregiões do Estado.

Paragrafo único – A realização das provas nas macrorregiões será determinada

pela existência de vagas em cada macrorregião e na capital.

Art.  2º – Ficam as entidades organizadoras dos concursos públicos obrigadas a

enviar aos candidatos carta com aviso de recebimento – AR.

§ 1º – As cartas com AR serão enviadas aos candidatos quando da convocação

para a prestação das provas, das provas de  título,  da habilitação,  classificação e

convocação para nomeação.

§ 2º – A remessa das cartas tem caráter suplementar e não depende da publicação

no diário oficial do Estado.
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Art. 3º – Ficam os candidatos obrigados a manter atualizados os seus endereços

junto ao órgão regulador do concurso.

Art. 4º – Considera-se convocado aquele que receber a carta com AR no prazo de

30 trinta dias após a publicação do resultado do concurso no diário oficial do Estado.

Art.  5º  –  Nos  concursos  públicos  destinados  ao  provimento  de  cargos  na

administração pública direta e indireta do Estado, o laudo de perícia médica somente

será  requerido  aos  candidatos  com  necessidades  especiais  quando  da  sua

aprovação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  tem  por  escopo  garantir  aos  moradores  de  cidades

distantes da capital maior acesso aos concursos públicos, uma vez que grande parte

dos que são realizados na capital se destina a preencher vagas no interior.

Assim, a maioria das pessoas se vê obrigada a se deslocar para realizar as provas,

o que onera o candidato, pois há gastos com transporte, estadia e alimentação, além

de desgaste psicológico.

Um ponto crucial  do projeto é a possibilidade de os candidatos receberem, por

carta, informações sobre todas as etapas do processo seletivo em que se inscreveu.

É comum os  candidatos  classificados  em  concurso  público  serem posteriormente

desclassificados  por  falta  de  informação,  pois  normalmente  são  publicadas  pelos

órgãos de imprensa oficial, aos quais o acesso nem sempre é fácil.

É importante ressaltar que nem todas as pessoas que prestam concurso público

têm boas condições financeiras, nem acesso à internet, para poderem acompanhar o

trâmite das etapas. Geralmente, nas cidades do interior  as bancas de revista não

comercializam o diário oficial do Estado. Dessa forma, o candidato do interior fica em

posição desfavorável em relação ao candidato das grandes cidades, que tem maior

acesso a essas informações.

Além do mais, o envio de carta com aviso de recebimento é um complemento ao

regular trâmite do processo seletivo, não substituindo a obrigação de publicação dos

atos do concurso público no diário oficial do Estado.

Outro ponto é a cobrança de laudo pericial após a realização do concurso. Diante
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do  ônus  que  um  concurso  público  já  acarreta,  o  candidato  com  necessidades

especiais ainda tem outra dificuldade, que é o laudo pericial a ser pago; dependendo

da entidade organizadora, ele tem de ser entregue antes da realização da prova, em

cada concurso público a ser realizado.

O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública

para  obter-se  moralidade,  eficiência  e  aperfeiçoamento  do  serviço  e,  ao  mesmo

tempo,  propiciar  igual  oportunidade  a  todos  os  interessados  que  atendam  aos

requisitos da lei, consoante determina o art. 37 da Constituição de República.

Acrescentamos que não há óbice à apresentação deste projeto de lei, uma vez que

a  matéria  se  insere  na  esfera  legislativa  do  Estado,  não  sendo  sua iniciativa  de

competência privativa do governador do Estado.

–  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 2.435/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.697/2014)

Revoga a subalínea b.5 do inciso I do art. 12 da 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 revogada a subalínea b.5 do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir do exercício financeiro subsequente.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Isentar  a  cobrança  de ICMS sobre  medicamentos  é  uma resposta

concreta  à  alta  carga  tributária  incidente  sobre  insumos  básicos  que  promoverá

melhor distribuição de renda. É uma forma de reduzir as diferenças sociais, pois o

atual sistema de cobrança acentua a desigualdade social. Enquanto 10% da parcela

dos  mais  pobres  da  população  brasileira  destinam  32,8%  da  sua  renda  para  o

pagamento de tributos, os 10% mais ricos têm ônus de 22,7%. E os produtos que

formam a cesta básica tem a maior tributação do mundo.
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A lei  é  incoerente,  uma vez que permite deduzir  somente as  despesas com os

medicamentos usados durante o período de internação. A medicina moderna tenta

reduzir  ao  máximo a  internação hospitalar,  mas a maioria  dos  idosos faz uso de

medicamentos contínuos, que comprometem uma boa parte do seu orçamento.

De acordo com as instituições, atualmente a carga tributária dos remédios está em

torno  de  33,9%,  o  que  representa  mais  de  um  terço  do  preço  final  pago  pelo

consumidor.  Com  a  desoneração  dos  impostos  sobre  produtos  farmacêuticos  e

insumos  utilizados  em  sua  produção  e  comercialização  serão  cumpridos  os

dispositivos constitucionais que asseguram a todos o direito à alimentação e à saúde.

Pelas razões expostas, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.686/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.436/2015

Dispõe sobre a Política de Gestão, Manejo Integrado e reúso de Águas e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política de Gestão e Manejo Integrado e reúso de Águas

pluviais e cinzas, em consonância com as políticas estaduais de recursos hídricos.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, consideram-se:

I  –  águas  cinzas:  efluentes  derivados  do  uso  doméstico  ou  comercial

exclusivamente de chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras, tanques e máquinas

de lavar roupas;

II – águas pluviais: as que procedem diretamente das chuvas;

III  –  condomínio  urbanístico:  a  divisão  de  terreno  em  unidades  autônomas

destinadas à edificação,  às  quais  correspondem frações  ideais  das  áreas  de  uso

comum dos condôminos, admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a

de logradouros públicos internamente ao seu perímetro;

IV – detenções urbanas: reservatórios para águas pluviais que devem ser mantidos

secos aguardando a vazão da chuva;

V  –  drenagem  e  manejo  das  águas  pluviais  urbanas:  conjunto  de  atividades,
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infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de

transporte,  detenção  ou  retenção  para  o  amortecimento  de  vazões  de  cheias,

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

VI  –  pagamento  por  serviços  ambientais:  utilização  dos  mecanismos  de

compensação  econômica  nas  transações  que  envolvam  os  serviços  ambientais

previstos aos provedores ambientais;

VII – plano de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas: instrumento básico

de orientação e regulamentação das medidas sustentáveis  de controle das águas

pluviais em perímetros urbanos;

VIII  –  plano de gestão  de reúso direto de  águas cinzas:  instrumento básico de

orientação e regulamentação das medidas de uso sustentável das águas cinzas e

tratadas para usos domiciliares, urbanos, ambientais ou industriais;

IX  –  prestação  regionalizada  de  serviços  públicos:  aquela  em  que  um  único

prestador atende a dois ou mais titulares;

X – provedor ambiental: todo agente, público ou privado, que voluntariamente atue

no  sentido  de  conservar,  recuperar  ou  aumentar  a  capacidade  natural  dos

ecossistemas  de  prover  suas  funções  ecológicas,  bem  como sua  capacidade  de

carga ambiental, por meio do manejo sustentável dos recursos ambientais;

XI – reúso direto das águas cinzas: utilização de efluentes submetidos ao 

tratamento secundário e sanitariamente seguro e encaminhados até o local de 

reservação para reúso, não sendo descarregado diretamente no meio ambiente, 

sendo seu uso restrito a aplicações na indústria, irrigação, usos urbanos não 

potáveis, usos condominiais não potáveis e finalidades ambientais;

XII  – salubridade ambiental:  qualidade das condições em que vivem populações

urbanas e rurais no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a

ocorrência de doenças relacionadas com o meio ambiente, bem como de favorecer o

pleno gozo da saúde e o bem-estar;

XIII  –  serviços  ambientais:  externalidades  positivas  dos  ecossistemas  naturais

relacionados  ao  suporte  ambiental  de  um  determinado  bioma  ou  ecossistema  e

classificadas,  nos  termos  do  regulamento,  como de  provisão,  regulação,  suporte,

culturais ou intangíveis.
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Art. 3º – São objetivos da Política de Gestão e Manejo Integrado e reúso de Águas:

I – reduzir o volume escoado de águas pluviais sem manejo adequado;

II – estimular o reúso direto das águas nos centros urbanos;

III – contribuir com a salubridade ambiental das cidades;

IV – proporcionar incentivos para a difusão de práticas de uso racional das águas

nos centros urbanos.

Art. 4º – São instrumentos desta lei:

I – a política estadual de habitação e respectivo plano;

II – a política estadual de saneamento básico e respectivo plano;

III – a política estadual de recursos hídricos e respectivo plano;

IV – os planos de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas;

V – os planos de gestão de reúso direto de águas cinzas;

VI – os instrumentos econômicos que fomentem sua aplicação;

VII – o pagamento por serviços ambientais;

VIII – os instrumentos de fomento à pesquisa;

IX – a avaliação de impacto ambiental;

X – os sistemas integrados de informações ambientais – Siams;

XI – a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais;

XII – o Fundo Estadual de Habitação.

Art. 5º – Estão sujeitos ao cumprimento das obrigações previstas nesta lei:

I – os empreendimentos que gerem impermeabilização do solo em área superior a

mil metros quadrados, os empreendimentos que envolvam parcelamento do solo para

fins urbanos e os condomínios urbanísticos implantados em:

a) município com mais de 20 mil habitantes;

b)  município  com histórico  de  problemas  de enchentes  associadas  à  excessiva

impermeabilização do solo;

c) municípios que integrem região metropolitana ou aglomeração urbana, instituídas

por lei complementar estadual;

II – os projetos de regularização fundiária em áreas urbanas, observado o disposto

no § 4º deste artigo;

III – os edifícios e empreendimentos públicos situados em perímetro urbano.
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Parágrafo único – Os empreendimentos já concluídos quando da publicação desta

lei, demonstrada a viabilidade técnica, terão o prazo de cinco anos para realizar as

adequações ao disposto nesta lei.

Art. 6º – O poder público estadual incentivará os responsáveis por parcelamento do

solo para fins urbanos, condomínio urbanístico ou condomínio edilício a implantarem

sistema de reúso planejado de águas cinzas.

Art. 7º – O plano de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas deve conter:

I – avaliação da capacidade de escoamento;

II – identificação dos locais de alagamento;

III – identificação de locais passíveis de detenções urbanas;

IV – caracterização do índice pluviométrico da área ou região;

V – metas de monitoramento;

VI  –  metas  e  estratégias  para  a  melhoria  da  qualidade  das  águas  dos  corpos

hídricos urbanos, em especial córregos, riachos, arroios, igarapés e similares;

VII – mapeamento do lençol freático;

VIII – periodicidade da manutenção da rede de drenagem e das detenções urbanas;

IX – metas e estratégias de emprego de técnicas compensatórias e de uso das

águas pluviais;

X – metas e estratégias de melhoria da qualidade das águas pluviais, observado o

enquadramento dos corpos hídricos receptores.

§  1º  –  O  regulamento  definirá  o  conteúdo  de  plano  simplificado  para  os

empreendimentos descritos nos incisos I e II do caput do art. 5º, nos casos em que

não se justificar a aplicação do disposto nos incisos I a X do caput deste artigo.

§ 2º – O plano de que trata este artigo deve ser compatível com os planos das

bacias hidrográficas em que estiver inserido.

Art.  8º – O conteúdo do plano de gestão de reúso direto de águas cinzas será

detalhado em regulamento, contemplando no mínimo os seguintes elementos:

I – projeto da rede de esgoto contendo a separação das águas cinzas das demais

águas servidas;

II – projeto do sistema de reúso contendo listagem dos equipamentos, materiais,

capacidade de reúso, custo do empreendimento e previsão do tipo de uso da água

pós-tratada e dimensão do sistema;
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III  –  estimativa  do  benefício em razão da redução do uso da água da rede de

abastecimento público;

IV – estimativa de redução da vazão de efluentes no sistema de coleta de esgoto

público.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das reuniões, 7 de julho de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: O desperdício do mais precioso líquido que existe na natureza, a água,

parece ter merecido das autoridades do mundo inteiro uma atenção toda especial. Os

argumentos para a construção de políticas  públicas que sensibilizem o cidadão a

reutilizar a água desperdiçada na natureza são imbatíveis.  O reaproveitamento ou

reúso da água é o processo pelo qual a água, tratada ou não, é reutilizada para o

mesmo ou outro fim com o objetivo de reduzir o desperdício de água tratada, seja em

residências, seja na atividade comercial, seja na indústria ou na atividade de serviços.

A crescente demanda por água tratada tem feito do reúso planejado de água um tema

atual e de grande importância, principalmente na nova política nacional de recursos

hídricos (Machado, 2004).  Ao longo dos últimos 50 anos, o crescimento acelerado

das populações e o desenvolvimento industrial e tecnológico vêm comprometendo as

fontes disponíveis de água doce do planeta. Neste contexto a água passa a se tornar

um recurso estratégico, já que é impossível uma indústria se expandir sem recursos

hídricos. Mundialmente, segundo hidrólogos e demógrafos, o consumo humano de

água doce duplica a cada 25 anos. Embora o colapso do abastecimento seja uma

realidade em muitos lugares, sobretudo em bairros da periferia de centros urbanos

densamente povoados, ainda assim vive-se a ilusão de que a água é um recurso

infinito (Machado, 2004). É certo que existe muita água no planeta, mas cerca de

97,5% dessa água é salgada (Revista Ciências do Ambiente On-Line Agosto, 2006

Volume 2, Número 225), 2,5% é doce, sendo que dessas, 2% estão nas geleiras, e

apenas 0,5% está disponível nos corpos de água da superfície, isto é, rios, lagos e a

maior parte, cerca de 95%, está no subsolo, que é, portanto, a grande caixa de água

doce da natureza (Nogueira, 2006). Analisando-se como essa água doce se distribui

no globo, e como a respectiva população está distribuída, verifica-se que ela está mal
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distribuída: Há partes da Terra que sofrem realmente com falta crônica desse precioso

líquido. O Brasil está muito bem neste aspecto, pois tem cerca de 12% de toda água

doce existente na Terra, mas diríamos que sob o ponto de vista de utilização humana,

a  mesma  está  mal  distribuída  (Nogueira,  2006).  No  cenário  internacional  e  no

brasileiro,  ocorre  a  defesa  do  reúso  de  água  doce  (Aureside,  2006).  reúso  é  o

processo de utilização da água por mais de uma vez, tratada ou não, para o mesmo

ou  outro  fim.  Essa  reutilização  pode  ser  direta  ou  indireta,  decorrente  de  ações

planejadas ou não (Lobato, 2005). Muito da água potável utilizada dentro das casas

vai, literalmente, pelo ralo. Cerca de um terço, chegando-se até a metade de toda

água consumida por uma casa é utilizada nos chuveiros. Um método, então, de reúso

de água para residências é desviar a água do ralo do chuveiro para um reservatório

passando  por  filtros  e  tratamentos  para  depois  reutilizar  essa  água  nos  vasos

sanitários. Para isso muitos projetos e muitas variáveis poderão ser feitos (Fiori et al.,

2006).  A grande vantagem da utilização da água de reúso é a de preservar água

potável para atendimento de necessidades que exigem a sua potabilidade, como para

a  ingestão  direta  ou  preparo  de  alimentos.  A  intenção  é,  então,  sensibilizar  a

autoridade  pública  de  que  ao  construir  políticas  nesse  sentido  o  que  pesa  é  a

viabilidade econômica na execução da política e sobretudo a real economia de água

e as vantagens para todos os seres vivos existentes na natureza.  Há um adagio

popular que diz “sabendo usar não vai faltar”. O velho ditado é cada dia mais atual,

assim como a necessidade de utilizar com sabedoria o que temos. A água é um

recurso limitado, e o seu desperdício tem consequências. Cada setor da economia,

cada fatia da sociedade, tem sua parcela de responsabilidade nessa história.

– 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 2.437/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.198/2011)

Institui  a  política  de  atenção  à  saúde  dos  portadores  de  deficiência  auditiva,

usuários de Língua Brasileira de Sinais – Libras – no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica assegurado aos deficientes auditivos atendimento nas instituições de

saúde do Estado, por meio da comunicação e expressão dos surdos, pela Língua

Brasileira de Sinais – Libras – e outros recursos de expressão a ela associados.

Parágrafo único – Entende-se como Libras a forma de comunicação e expressão

em que o  sistema linguístico de  natureza visual-motora,  com estrutura  gramatical

própria,  constitui  um  sistema  de  transmissão  de  ideias  e  fatos,  oriundos  de

comunidades de pessoas surdas do Brasil.

Art.  2º  –  Devem  ser  garantidas  pelo  poder  público  em  geral,  por  empresas

concessionárias  de  serviços  públicos  e  por  instituições  privadas  formas

institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Libras como meio de comunicação

objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil, para a atenção à

saúde do paciente portador de deficiência auditiva.

Art.  3º  – As  instituições públicas e  privadas e  as  empresas concessionárias  de

serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento adequado aos

portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor.

Art. 4º – O poder público estadual poderá capacitar o quadro de servidores e de

pessoas  de  outras  instituições  públicas  ou  privadas  voltadas  para  o  atendimento

externo por meio da Secretaria Estadual de Educação, para que possam atuar como

intérprete da Libras.

Art. 5º – O Estado poderá incentivar oficialmente o atendimento por meio da Libras

em todas as repartições públicas no Estado.

Parágrafo  único  –  O  poder  público  poderá  dar  conhecimento  à  população  de

deficientes auditivos, por meio de cartazes adequados, que dispõe de profissionais

habilitados a comunicar-se através da Libras.

Art.  6º  –  O  poder  público  estadual  poderá  ceder  profissionais  habilitados  a

comunicar-se pela Libras, sempre que forem solicitados por entidades da sociedade

civil, para que atuem como intérpretes, nas ocasiões em que se faça necessário.

Art.  7º – O Poder público estadual  poderá, para o cumprimento desta lei,  firmar

convênio com entidades sociais,  cuja finalidade seja o atendimento de deficientes

auditivos.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A  intenção  deste  projeto  de  lei  é  contribuir  para  a  melhoria  da

assistência  à  saúde  do  portador  de  deficiência  auditiva,  proporcionando  a

profissionalização  e  a  capacitação  dos  agentes  dos  serviços  de  saúde,  com  a

utilização prática da Língua Brasileira de Sinais – Libras –, em atendimento à saúde

(atenção  primária,  secundária  e  terciária)  dos  portadores  de  deficiência  auditiva,

usuários  de  Libras,  estabelecendo  um  vínculo  de  confiança  e  consequentemente

melhorando os cuidados prestados ao usuário dos serviços de saúde, e melhorar a

qualidade de vida desses cidadãos.

A comunicação  é  um  processo  de  interação  por  meio  do  qual  compartilhamos

mensagens,  ideias,  sentimentos  e  emoções,  sendo  importante  instrumento  de

intervenção na área da saúde. Por isso, há necessidade, a cada dia, de profissionais

mais humanizados e preocupados com as questões sociais, principalmente na área

da saúde, onde o profissional é responsável pelos cuidados de prevenção, promoção

e tratamento igualitário a todos.

Esse atendimento deve levar em conta as necessidades das pessoas com alguma

deficiência, pois temos o dever de prestar-lhes um melhor atendimento nos serviços

de saúde. O profissional de saúde tem necessidade de uma efetiva comunicação com

seus  pacientes,  o  que  propicia  um  atendimento  mais  eficiente.  Portanto,  uma

formação que vise compreender o deficiente auditivo, e não apenas sua patologia,

favorece uma assistência humanizada.

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 2000 – revela

que há no Brasil  24,5 milhões de pessoas com deficiência,  o que corresponde a

14,5% da população.  Dessas pessoas, 16,7% apresentam deficiência auditiva,  ou

seja, existem no Brasil 5.735.099 surdos. Levando-se em conta o crescimento anual

da população, teríamos, a cada ano, no Brasil,  aproximadamente 93.295 crianças

acometidas de deficiência auditiva, que necessitam de profissionais de atendimento à

saúde bem preparados.

Considerando  que  o  Decreto  nº  5.626,  de  22/12/2005,  regulamentou  a  Lei  nº

10.436, de 2002, que reconhece a Libras como uma língua oficial, os profissionais da
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saúde devem ser  preparados para dar  um efetivo  atendimento a essa população

especial.

No entanto, a Libras ainda não é compreendida pelos que prestam os serviços de

saúde, sendo isso uma barreira que distancia o paciente do profissional da saúde.

Em vista  do  exposto  e  pela  contribuição para  melhoria  de  vida  de uma grande

parcela da população mineira é que conto com a adesão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.015/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.438/2015

Dispõe  sobre  o  fornecimento  de  água  e  energia  elétrica  aos  consumidores

desempregados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O fornecimento de água aos trabalhadores que ficarem desempregados e

recebiam, como último salário,  até 5 (cinco) salários-mínimos, somente poderá ser

suspenso por parte da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa – e

pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – após seis meses de atraso

no pagamento do respectivo débito.

Art. 2º – O consumidor desempregado, para ter direito ao que dispõe a presente lei,

deverá comprovar, mensalmente, sua situação de desemprego junto à Copasa e à

Cemig.

Parágrafo único – São documentos comprobatórios da situação de desempregado a

Carteira Profissional de Trabalho e os comprovantes de recebimento do benefício do

Seguro-Desemprego até a sua última parcela.

Art.  3º  –  Os  consumidores  de  que  trata  o  art.  1º  desta  lei  ficam  isentos  do

pagamento de multa por atraso durante o prazo de seis meses.

Art. 4º – A Copasa e a Cemig divulgarão esta lei em todos os órgãos públicos do

Estado.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Antônio Jorge

Justificação: A proposta visa impedir  o corte do fornecimento de água e energia

elétrica  dos  trabalhadores  desempregados,  assegurando-lhes  a  suspensão  da

cobrança da tarifa por um prazo de seis meses.

O desemprego é um grave problema social  que não pode ser  ignorado.  Assim,

devemos  estabelecer  mecanismos  que,  ao  menos,  aliviem  a  situação  dos

desempregados,  não estabelecendo uma isenção,  mas  um período  de moratória,

durante  o  qual  o  consumidor  poderá  negociar  junto  à  Copasa  e  à  Cemig  o

parcelamento do débito total das contas de água.

O cidadão desempregado não quer assistencialismo, deseja apenas dignidade e

emprego para arcar com suas contas, suas responsabilidades.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, que trata da Política Nacional

das Relações de Consumo, tem como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade

do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I), bem como a harmonização dos

interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção

do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de

modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com

base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º,

III).

Ademais, estabelece, em seu art. 22, que as concessionárias de serviços públicos

considerados essenciais são obrigadas a fornecer serviços contínuos.

Portanto,  esta  proposição,  ao  criar  esta  oportunidade  para  o  trabalhador

desempregado, merece prosperar e, para isso, conto com a compreensão dos nobres

pares.

– 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 2.439/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.081/2014)

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 21.121, de 3 de janeiro de 2014, que

assegura ao idoso e à pessoa com deficiência que menciona gratuidade no serviço
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intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, altera a Lei nº 12.666, de 4 de

novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 21.121, de 3 de janeiro de 2014,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

Parágrafo único – A gratuidade a que se refere o  caput destina-se ao idoso com

idade acima de 65 anos e à pessoa com deficiência que tenham renda individual de

até dois  salários-mínimos e limita-se a dois assentos por viagem, disponibilizados

pelo critério exclusivo de precedência na solicitação da reserva.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A proposta deste projeto de lei é sanar um problema que vem sendo

apontado pelos beneficiados, considerada a gratuidade no serviço intermunicipal de

transporte coletivo de passageiros, nos termos da Lei nº 21.121, de 3/1/2014. Ocorre

que a norma contida no parágrafo único do art. 1º do texto legal garante a gratuidade

para as pessoas que menciona, condicionando-a à comprovação de renda individual

inferior  a dois salários mínimos. Contudo, grande maioria dos idosos possui renda

mensal igual a dois salários mínimos, ficando excluída do benefício da gratuidade.

Consideramos urgente e justa a alteração proposta e contamos com nossos nobres

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 2.440/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.398/2012)

Dispõe sobre a adoção de sistema de cobertura por telhado branco nas edificações

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Nas  edificações  construídas  direta  ou  indiretamente  pelo  Estado  será
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implantado  sistema  de  cobertura  por  telhado  branco,  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 Reuniões, 7 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A  utilização  de  telhados  brancos  está  diretamente  relacionada  à

economia de energia e à queda da temperatura ambiente em edificações e imóveis, o

que  representa  a  racionalização  do  uso  de  energia  em  equipamentos  como  ar-

condicionado e ventiladores, e isso ocorre por um motivo simples: a luz branca é a

que mais reflete a luz solar.

Um estudo desenvolvido pelo laboratório americano Lawrence Berkeley National

concluiu que 100 m² de superfícies pintadas com cores claras podem compensar a

emissão  de  10  toneladas  de  CO2  na  atmosfera.  Seus  efeitos  são  maiores  nas

grandes  aglomerações  urbanas,  onde  60%  da  superfície  é  formada  por  áreas

escuras, como tetos, calçadas e pistas, o que faz com que o calor seja absorvido em

grande intensidade, aumentando a sensação de calor.

Estudos indicam ainda que a adoção do telhado branco permite reduzir em até 90%

o fluxo de calor em ambientes internos.

No Brasil, um país de dimensões continentais e, em especial, em Minas Gerais, que

possui clima predominantemente tropical, a adoção desse tipo de cobertura mostra-

se extremamente aconselhável para a economia de energia elétrica e, portanto, para

a redução nas emissões de gases de efeito estufa.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 170/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.441/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.090/2011)

Dispõe sobre o acesso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida às

instalações esportivas do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Todas as edificações de uso público no Estado utilizadas como sede de

eventos esportivos deverão ser adaptadas para promover o mais amplo acesso às

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único – Para os fins desta lei pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida é aquela que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade

de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo.

Art. 2º – A construção, a reforma ou a ampliação das edificações mencionadas no

caput do art. 1º desta lei deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas

técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art.  3º – Os banheiros de uso público existentes  ou a construir  nas edificações

mencionadas  no  caput do  art.  1º  desta  lei  deverão ser  acessíveis  e  dispor,  pelo

menos, de um sanitário e de um lavatório que atendam às especificações das normas

técnicas da ABNT.

Art.  4º  –  Em  todas  as  áreas  de  estacionamento  de  veículos,  localizadas  nas

edificações mencionadas no caput do art. 1º desta lei, deverão ser reservadas vagas

próximas dos  acessos  de circulação de pedestres,  devidamente  sinalizadas,  para

veículos que transportem pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único – As vagas a que se refere o  caput deste artigo deverão ser em

número equivalente a 2% (dois por cento do total), garantida, no mínimo, uma vaga,

devidamente sinalizada e com as especificações técnicas da ABNT.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Esta proposição tem o objetivo de proporcionar o acesso ao lazer às

pessoas com deficiência, promovendo o seu bem-estar.  Além disso, visa contribuir

positivamente para a inclusão social desse segmento da população,  assegurando-

lhes uma vida  digna e participativa  na sociedade.  Os obstáculos  físicos e morais

impostos a essas pessoas impedem o exercício da cidadania plena garantido pela

Constituição Federal,  e  é  preciso  lembrar  que os estádios  de  futebol  não podem

deixar de garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência.
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Esta Casa Legislativa tem o dever de zelar pelos direitos fundamentais de todos os

cidadãos de forma igualitária. Assim, faz-se imperiosa a aprovação desta proposição.

–  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 2.442/2015

Dá nova redação ao inciso III do art. 2° da Lei nº 21.121, de 3/1/2014, que assegura

ao  idoso  e  à  pessoa  com  deficiência  que  menciona  gratuidade  no  serviço

intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, altera a Lei n° 12.666, de 4 de

novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso III  do art. 2° da Lei nº 21.121, de 3 de janeiro de 2014, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

III – laudo médico pericial emitido por profissional de saúde pertencente a entidade

integrante do Sistema Único de Saúde – SUS –, ou emitido com assinatura de, no

mínimo,  três  profissionais  de  saúde  pertencente  a  rede  particular  de  saúde,

devidamente  registrados  no  conselho  profissional,  para  a  comprovação  da

deficiência.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2015.

Léo Portela

Justificação: Este projeto de lei visa dar mais celeridade à obtenção do direito à

gratuidade em transporte coletivo e foi proposto pelo Sr. Yan Lucas Martins Amorim,

que enviou a sugestão à ALMG, em 30/4/2015, com os seguintes dizeres:

“A Lei nº 21.121, de 2014, que estipula o benefício do passe intermunicipal para

idosos e portadores de deficiência, estabelece, no inciso  III  do art. 2°, que o laudo

pericial  que  atesta  a  deficiência  só  pode  ser  emitido  por  médico  do  SUS.  Essa

determinação, em uma interpretação jurídica parece-me inconstitucional. Existe um

enorme contingente de pessoas com renda de até 2 salários-mínimos que tem plano



905
____________________________________________________________________________

de  saúde,  o  que  lhes  possibilita  a  realização  de  exames  no  setor  privado.  Insta

apontar que o procedimento no SUS, que se dá por meio de marcações de datas e

agendamento,  leva  em média 6  a  8  meses para  atestar  a  deficiência,  lapso que

inviabiliza  a  locomoção  de  quem,  por  poucas  condições  econômicas,  vê  sua

subsistência  comprometida  ao  dispensar  seus  parcos  recursos  ao  sistema  de

transportes. Logo, não é razoável estipular esta exigência, pois a teleologia normativa

não  caminha nesse sentido.  Posto  isso,  deixo  minha sugestão para  a  revogação

desse  dispositivo.  Yan  Amorim,  Graduando  em  Direito  pela  PUC  –  Minas,

Extensionista do Núcleo de Direitos Humanos”.

Após  analise  prévia  da  consultoria  da  casa,  o  projeto  de  lei  poderá  servir  de

subsídio à atuação parlamentar. Ao analisarmos a sugestão, optamos por apoiar a

proposição, resguardando primordialmente a necessidade do destinatário da norma.

Em  contrapartida,  ao  aquedar  a  legislação,  não  só  o  profissional  de  saúde

pertencente a entidade integrante do Sistema Único de Saúde – SUS –, poderá emitir

o laudo médico, mas também os profissionais de saúde pertencente a rede particular

de saúde, devidamente registrados no conselho profissional. Neste caso, o atestado

será emitido por três profissionais.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com o apoio  dos meus  ilustres  pares para  a

aprovação do presente projeto de lei, que vem preencher uma lacuna hoje existente

no Estado.

–  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 2.443/2015

– O Projeto de Lei nº 2.443/2015 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº  1.412/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a construção

da Rodovia  LMG-658,  de  aproximadamente  100Km, 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. (– À Comissão de Transporte.)
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Nº  1.413/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  seja

efetivada a estadualização da Rodovia Municipal Unaí-190, com cerca de 28Km, de

forma  a  viabilizar  a  ligação  adequada  do  município  ao  Estado  de  Goiás.  (–  À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.414/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,

senador da República, e com o Sr. Carlos Melles, deputado federal, pela conclusão

da Rodovia Nova Resende-Bom Jesus da Penha e pela recuperação de mais  de

500km de rodovias na região. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.415/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a criação de mais

uma vara de conflitos agrários no Estado, tendo em vista o expressivo aumento da

demanda judicial nessa área.

Nº  1.416/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  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. (– À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  1.417/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  programa  Mães  de  Minas

relativas ao seu andamento, às diretrizes atuais e ao número de gestantes e crianças

cadastradas e acompanhadas por meio de sua central de atendimento telefônico. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº  1.418/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário  de Saúde e ao secretário  de Planejamento pedido de informações que

justifiquem  a  não  nomeação  dos  aprovados  no  Concurso  Público  nº  2/2014,  da

Secretaria de Saúde, realizado em 2014 e homologado em 14/2/2015. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.419/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
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secretário  de  Saúde pedido  de  informações  sobre o  total  de  recursos  financeiros

destinados à construção do hospital público regional da macrorregião de Divinópolis.

(– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.420/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre o repasse de recursos financeiros

ao Hospital São João de Deus de Divinópolis nos últimos oito anos. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.421/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário 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.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  1.422/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  fluxo  de  abastecimento  de

medicamentos distribuídos pelo SUS para os municípios e sobre a responsabilidade

de cada um dos entes federados. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.423/2015, da Comissão de Esporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Ricardo  Wasley  de  Oliveira  Porto,  presidente  da  Liga

Desportiva do Município de Contagem, pela brilhante organização e realização do

campeonato da Liga Especial (Copão) e de Juniores 2015.

Nº 1.424/2015, da Comissão de Esporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Cristiano Célio de Faria, presidente do Marimbondo Esporte

Clube, pela conquista do campeonato 2015 – Divisão Especial da Liga Desportiva do

Município de Contagem.

Nº 1.425/2015, da Comissão de Esporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  José  Arnaldo  Canarinho,  presidente  da  Associação

Desportiva Classista Frigoarnaldo, com os atletas e a comissão técnica do time de

futebol amador da referida associação pela conquista do campeonato de Juniores da

Liga Desportiva do Município de Contagem, versão 2015.

Nº 1.426/2015, da Comissão de Esporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Arnaldo  Florindo  Sobrinho,  presidente  da  Associação
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Esporte Lagoense de Veteranos (Associação dos Veteranos do Bairro Marília),  do

Município de Lagoa da Prata, pelos relevantes serviços prestados ao esporte amador

do município e região.

Nº 1.427/2015, da Comissão de Esporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Walmir Borges Franco pelo excelente trabalho à frente do

time La Prata Esporte Clube, do Município de Lagoa da Prata.

Nº  1.428/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Fazenda pedido de providências para a redução do

ICMS para  a  compra  de  máquinas  e  equipamentos  agrícolas,  igualando-o  ao  do

Estado de São Paulo.

Nº  1.429/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para a 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, que tem

data limite estabelecida no RICMS/MG em 30/6/2015.

Nº  1.430/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam

destinados recursos da Lei Orçamentária de 2016 para os parques de exposições e

as sedes dos sindicatos rurais.

Nº  1.431/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à presidente da República e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento  pedido  de  providências  para  que  seja  suspensa  a  aprovação  de

requisitos fitossanitários que permitem a importação do café produzido no Peru.

Nº  1.432/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  que  sejam

feitas gestões junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no sentido

de  que  seja  suspensa  a  aprovação  de  requisitos  fitossanitários  que  permitem  a

importação do café produzido no Peru.

Nº  1.433/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Anvisa pedido de providências  para realizar estudos com vistas  à

prorrogação  da  declaração  de  emergência  que  autoriza  o  uso  do  benzoato  de
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emamectina para o controle da lagarta  Helicoverpa armigera, até que uma solução

alternativa eficaz seja oferecida pelo mercado.

Nº  1.434/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que sejam

agilizados os processos de autorização ambiental sob responsabilidade da Semad-

Supam-Nor no Noroeste mineiro.

Nº  1.435/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário pedido de providências para

que sejam implementados sistemas de fornecimento de água para atendimento dos

assentados de reforma agrária da região Noroeste mineiro.

Nº  1.436/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  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  1.437/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Agricultura pedido de providências para estabelecer

um marco legal para os queijos artesanais brasileiros que enfatize a autonomia dos

estados membros na regulação sanitária e o reconhecimento de seus tipos de queijo

artesanal,  desde  que  garantidas  as  diretrizes  básicas  já  expressas  na  Instrução

Normativa nº 30, do referido ministério.

Nº  1.438/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a 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  1.439/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério  Público  pedido  de  providências  para  exigir  que  o  Estado  efetue  os

pagamentos  em  atraso  relativos  aos  contratos  com  as  instituições  filantrópicas

conveniadas ao SUS.
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Nº  1.440/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para criar uma comissão interdisciplinar

para  capacitar  gestores  hospitalares  dos  hospitais  da  rede  SUS da  macrorregião

Nordeste do Estado.

Nº  1.441/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que a 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  1.442/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência e à Vice-Presidência do BDMG pedido de providências para que seja

avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100

mil reais, corrigidos anualmente pela inflação, por um período de 10 anos, em favor

dos centros de referência de alta complexidade em oncologia que menciona.

Nº  1.443/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência e à Vice-Presidência do BDMG pedido de providências para que seja

avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100

mil reais, corrigidos anualmente pela inflação, por um período de 10 anos, em favor

das unidades de alta complexidade em oncologia que menciona.

Nº  1.444/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para liberar as 26 ambulâncias do Samu

previstas em resolução da Comissão Intergestores Bipartite para a região de Teófilo

Otôni.

Nº  1.445/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências com vistas a que envie a esta Casa

projeto  de  lei  que  disponha  sobre  a  organização  e  as  atribuições  do  Conselho

Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Nº  1.446/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  sejam  viabilizados  mais

recursos  financeiros  para  as  políticas  de  saúde  voltadas  para  a  Aids  e  demais

doenças sexualmente transmissíveis, na região do Vale do Jequitinhonha.

Nº  1.447/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de  cirurgia

ortopédica de alta complexidade no Hospital Vale do Jequitinhonha, no Município de

Itaobim.

Nº  1.448/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja agilizado o pagamento dos

convênios da área da saúde, em especial do Município de Teófilo Otôni.

Nº  1.449/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da  República  e ao BNDES pedido de  providências  com vistas  a que

sejam atendidos prioritariamente os pedidos de empréstimos solicitados pelas santas

casas de misericórdia, considerados 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.

Nº  1.450/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado e ao Ipsemg pedido de providências para a reabertura dos

postos de atendimento desse instituto nos Municípios de Itapecerica, Formiga, Itaúna,

Pará de Minas, Bom Despacho, Lagoa da Prata, Oliveira e Divinópolis.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.901/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte pedido de informações sobre a

exigência de medidas urbanísticas compensatórias das empresas UNI-BH e MRV, em

razão  dos  impactos  urbanísticos  causados  no  Bairro  Buritis  decorrentes  das

atividades das referidas empresas.

Nº  1.902/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Serviço  Geológico  do  Brasil  pedido  de  informações  sobre  o

resultado do estudo completo acerca das águas minerais de São Lourenço solicitado

em atenção ao Requerimento nº 5.725/2013.

Nº 1.903/2015, da Comissão de Transporte, 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 as 6 e as 19 horas.

Nº  1.904/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja



912
____________________________________________________________________________

encaminhado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  pedido de providências

para abertura dos arquivos da Igreja Católica às comissões nacional e estadual da

OAB sobre a escravidão dos negros no Brasil.

Nº  1.905/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  prefeito  municipal  de  Salinas  pedido  de  informações  sobre  a

situação do abastecimento de água na Comunidade Santa Rosa, conforme denúncia

recebida pela referida comissão.

Nº  1.906/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais pedido

de informações sobre o andamento do inquérito policial contra a empresa Embraforte

Segurança  e  Transporte  de  Valores  Ltda.,  no  qual  figura  como  vítima  a  Caixa

Econômica Federal.

Nº  1.907/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Concessionária  das  Rodovias  Centrais  do  Brasil  S.A.  pedido  de

providências para implantação de radar eletrônico no Km 588 da BR-262, próximo ao

Município de Campos Altos.

Nº 1.908/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita a retirada de tramitação

do Requerimento nº 776/2015, de sua autoria.

Comunicações

– É também encaminhada à presidência comunicação da Comissão de Segurança

Pública.

Questões de Ordem

O deputado  João  Leite  –  Sr.  Presidente,  apenas  um  minuto.  Quero  apoiar  as

palavras  do  deputado  Sargento  Rodrigues.  Sei  que  falo  em  nome  de  todos  os

deputados  e  deputadas.  Queremos  reconhecer  o  trabalho  desses  nossos

companheiros nas comissões pelo Estado de Minas Gerais inteiro, fora do Estado,

viajando,  muitas  vezes  correndo  riscos,  e  trazendo  as  imagens  do  trabalho  que

realizamos, produzindo documentos que utilizamos em nosso trabalho. Estou aqui

para  apoiar  essa  iniciativa  do  deputado  Sargento  Rodrigues.  Concordo  com  o

deputado Sargento Rodrigues no sentido de que a Mesa da Assembleia tem de usar

sua força em favor dessas pessoas. É importante o que foi dito aqui: a Assembleia já

pagou à empresa. O deputado Sargento Rodrigues acaba de dizer que pagou.
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O presidente – Está havendo conflito durante a palavra do deputado João Leite.

O deputado João Leite – Deputado Hely Tarqüínio, talvez V. Exa. possa nos ajudar

nesse conflito, o deputado Sargento Rodrigues disse que foi pago, mas o deputado

Durval  Ângelo  disse  que  não  se  pagou  justamente  para  garantir  o  direito  dos

trabalhadores.  Mas  é  apoio  que  queremos  dar.  Creio  que  falo  em  nome  das

deputadas e dos deputados. Queremos aqui deixar registrada a nossa gratidão ao

trabalho  que  vocês  têm  realizado  junto  a  nós.  Sem  vocês  não  seria  possível  o

trabalho  que  realizamos  aqui,  com  toda  a  assessoria  desta  Casa.  Vocês  estão

conosco, e nós estamos com vocês neste momento. Obrigado, Sr. presidente.

O presidente – Com a palavra, pela ordem, o deputado Rogério Correia. Depois

concederemos a palavra ao deputado Vanderlei Miranda e, a partir  das 14h30min,

vamos conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente e não

mais daremos questões de ordem.

O deputado Rogério Correia – Vou falar,  presidente, para não ter  que discutir  o

Regimento com V. Exa. A questão de ordem pode ser suscitada a qualquer momento.

Vou citar o Regimento. Primeiro quero me solidarizar também com os trabalhadores.

Tenho certeza de que o presidente Adalclever Lopes vai corrigir essa situação e forçar

a  empresa  a  cumprir  o  compromisso  que  tem  com  os  trabalhadores.  É  um  dos

grandes  problemas  da  terceirização,  que  temos  denunciado  há  muito  tempo.

Parabéns. Queremos estar com vocês nessa luta. Presidente, a questão de ordem diz

respeito ao art. 117 do Regimento Interno, Resolução nº 5.176, de 1997, que dispõe o

seguinte. (– Lê:) “Capítulo V – Da substituição do membro de comissão. Art. 117 – O

líder  da  bancada  ou  de  bloco  parlamentar,  na  ausência  do  suplente,  indicará

substituto ao presidente da comissão. Parágrafo único – Se o comparecimento do

membro efetivo ou suplente ocorrer depois de iniciada a reunião, o substituto nela

permanecerá até que conclua o ato que estiver praticando. Art. 285 – A retirada de

proposição  será  requerida  pelo  autor,  interrompendo-se  imediatamente  a  sua

tramitação. § 3º – Não será objeto de requerimento a retirada de proposição cujo

processo de votação já esteja iniciado.” A indicação, objeto dessa questão de ordem,

esteve na pauta de Plenário no dia 3/5/2011 e teve,  a requerimento do deputado

Rogério Correia,  adiada a sua votação.  Neste caso,  poderíamos considerar  como
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iniciada  a  votação  da  indicação?  Tendo  sido  iniciada,  isso  não  impediria  a  sua

retirada? Caso não se aplique o dispositivo acima, questionamos ainda, em relação

ao mesmo caso, a aplicação do inciso IV do art. 233 do Regimento Interno desta

Casa. O artigo em questão assim dispõe: “Art. 233 – Será submetido à votação o

requerimento  escrito  que  solicitar.  IV  –  retirada  de  tramitação  de  proposição  de

autoria do requerente, com parecer favorável”. A indicação, objeto da Mensagem nº

67, já recebeu o parecer favorável da comissão especial, o que levanta a dúvida da

aplicação  do  artigo  citado.  Caso  o  dispositivo  tenha  de  ser  aplicado  ao  caso,  o

requerimento do governador do Estado não teria de ser submetido à votação? São

essas, Sr. Presidente, as dúvidas que esperamos que sejam solucionadas. Solicito

também  ao  presidente  uma  outra  questão  de  ordem,  referente  ao  caso  da

substituição do líder.  O líder indica substituição, então, será que essa substituição

pode ser feita sem a indicação do líder? Em suma, essa é a questão de ordem que

levanto à presidência. Muito obrigado.

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – A presidência vai responder à questão

de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Na verdade, a Mesa se preocupou muito,

deputado João Leite, com a situação, tomou uma providência imediata, tanto que a

nova empresa que hoje atende à Assembleia acolheu, a pedido da Mesa, 95% dos

funcionários que já estavam na outra empresa. E a última parcela do pagamento da

empresa está retida para que esse recurso seja utilizado para o pagamento do salário

dos servidores. Então, essa providência já foi tomada. Essa questão de ordem está

respondida. Com a palavra, pela ordem, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Queria cumprimentar V. Exa. Fiz aquele pedido

ao Dr. Hely, que o encaminhou a V. Exa. Já que foi tomada a decisão acertada, agora

é  preciso  que,  obviamente,  a  Mesa,  na  figura  de  V.  Exa.,  viabilize  a  forma  de

pagamento, com o apoio do Ministério Público, como foi feito com a outra empresa,

na gestão do presidente Alberto Pinto Coelho. Com a empresa que realizava faxina

foi feito acordo no mesmo formato: reteve-se o recurso e pagou-se diretamente, com

a chancela do Ministério Público do Trabalho. Assim, a Casa evita ações trabalhistas

lá na frente, cobrando da Assembleia o que chamamos de lei  de responsabilidade

solidária,  na  qual  a  Assembleia  também  figuraria.  Mas  V.  Exa.  tomou  a  decisão
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acertada.  O apelo  que faço agora é no sentido de que V.  Exa.  possa acelerar  o

processo de tratativas com o Ministério Público do Trabalho para que eles possam

receber. Repito: V. Exa. tomou a decisão acertada. Parabéns.

O presidente – Gostaria só de deixar claro que essa providência já foi tomada, 95%

dos trabalhadores já estão trabalhando, portanto não ficaram sem seu emprego. A

última parcela está retida justamente para fazer  o que já foi  feito,  que é pagar  a

rescisão dos funcionários.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado João Alberto.

O deputado João Alberto* – Sr. Presidente, deputado Adalclever Lopes; Sras. e Srs.

Deputados; telespectadores da TV Assembleia; visitantes que estão nas galerias.

A crise hídrica que atravessamos continua em estágio avançado. Preocupado com

essa  situação,  num  gesto  nobre,  logo  no  início  do  exercício  da  presidência,  o

deputado  Adalclever  Lopes  criou  a  Comissão  das  Águas,  para  que  pudéssemos

verter  esforços  deste  parlamento  na  busca  de  soluções  e  alternativas  para

enfrentarmos essa situação. Desde então, sob a presidência do jovem parlamentar

Iran Barbosa, temos trabalhado com esse intuito. Foi nessa busca que, recentemente,

estivemos cumprindo uma missão da Assembleia  Legislativa de Minas Gerais  em

Paris, na Unesco, mais especificamente para conhecermos o Programa Hidrológico

Internacional das Nações Unidas para os Estados Membros.

Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fomos eu, o presidente deputado Iran

Barbosa e o deputado Arnaldo Silva. Lá fomos recebidos pela diretora do Programa

Hidrológico Internacional da Unesco, Dra. Blanca Jiménez; pelo diretor e futuro chefe

do Programa Hidrológico Internacional da América Latina, Sr.  Miguel Doria; e pelo

consultor da Unesco junto ao HidroEx, Sr. Igor Tameirão, que nos acompanha hoje,

presente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O Programa Hidrológico Internacional,  inaugurado em 1975, é o único programa

intergovernamental das Nações Unidas dedicado a educação, capacitação, gestão e

investigação dos recursos hídricos, mormente investigando secas e inundações que

ocorrem pelo  mundo afora.  Um aspecto  importante  e  de  destaque é  a  dimensão

social das águas e a análise sob os aspectos culturais e humanos em que se dá a
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relação de povos com os recursos hídricos. É universal a compreensão da água doce

como recurso fundamental para a saúde humana, erradicação da pobreza, segurança

alimentar e preservação do meio ambiente. Mesmo assim, 80% do mundo vive em

áreas ameaçadas pela falta de água. Mais de 2 bilhões no mundo não têm acesso a

água potável; 2,5 bilhões de humanos em países subdesenvolvidos não têm acesso a

instalações sanitárias adequadas, sendo as populações rurais as mais afetadas.

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o acesso à água potável e ao

saneamento  um  direito  fundamental  humano,  portanto  uma  visão  holística  é

importante  para  a  compreensão  da  necessidade  de  gerir  a  água  doce  de  forma

correta. O Programa Hidrológico Internacional, em sua oitava etapa, trabalha com o

tema  “Segurança  hídrica  –  responsabilidade  local,  regional  e  desafios  globais”  e

divide essa etapa em seis temas, dos quais destaco dois: "Águas subterrâneas em

um  ambiente  em  mudança"  e  "  Educação,  chave  para  segurança  das  águas”.  A

primeira representa 98% da água potável não congelada do mundo, que teve seu uso

aumentado significativamente nos últimos 50 anos.

A  segunda,  fundamental  para  a  preservação  dos  recursos  naturais,  trata  da

capacitação  da  comunidade  científica  no  tema  “Água”,  mas  objetiva  também  as

comunidades e escolas como ferramenta indispensável para mudanças de hábito e

adoção de medidas conscientes sobre o uso responsável das águas. Nesse contexto,

temos de ratificar o Centro Internacional HidroEx, Centro de Categoria II da Unesco, e

a Cidade das Águas como projeto estratégico para Minas Gerais, a América do Sul e

o mundo. Um complexo que reúne a Uemg, com cerca de 1.500 alunos, o HidroEx e

um condomínio temático. É um centro que pode ser um centro de excelência para

educar, capacitar a alcançar conhecimento hídrico.

Durante a visita da Unesco, ouvimos da nossa diretora Blanca Jimenez que Minas

tem um papel estratégico no contexto internacional das Nações Unidas em relação

aos recursos hídricos. O centro tem um papel nacional e internacional, como disse,

junto à América do Sul e à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP –,

através de parceria com o Centro de Categoria I, localizado em Delft, na Holanda.

Essa  parceria  proporciona  ao  HidroEx  oferecer  mestrados  e  doutorados  para

estudantes  brasileiros  em um dos melhores institutos  de  educação hidrológica  do
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mundo e desenvolver políticas nos países de língua portuguesa, América Latina e

Caribe,  além  de  ter  a  serviço  do  Estado  de Minas  Gerais  técnicos  reconhecidos

mundialmente.  Aliás  a  CPLP  deveria  ser  observada  por  Minas  como  aliada

estratégica para o desenvolvimento do nosso estado. Quando falo da CPLP, falo do

nosso intercâmbio  cultural  e  social  e  até  dos  intercâmbios  comerciais  que Minas

Gerais pode fazer com esses países de língua portuguesa.

O  deputado  Arnaldo  Silva  (em  aparte)*  –  Deputado  João  Alberto,  quero,

primeiramente,  parabenizar  V.  Exa.  pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à

Comissão Extraordinária das Águas, da qual fazemos parte e temos acompanhado.

Da mesma forma, quero cumprimentar o deputado Iran Barbosa, que conduz muito

bem a presidência dessa comissão. Quero também cumprimentar o nosso presidente

e agradecer-lhe a oportunidade que nos deu de participar dessa missão, que vem

complementar,  deputado  João  Alberto,  o  trabalho  que  a  gente  vem  fazendo  na

Comissão  Extraordinária  das  Águas.  É  natural,  na  mudança  de  governo,  que  as

questões estejam sendo levantadas, conhecidas ainda.

Como deputado que chega a esta Casa, natural da cidade de Frutal, conheço de

perto  a  situação  do  HidroEx,  conheço  a  concepção  desse  projeto.  A  partir  da

audiência  pública  que realizamos em Frutal,  foi  possível  esclarecer  uma série  de

dúvidas.  Nessa  missão  realizada  na  Unesco,  voltamos  com  a  certeza  de  que  o

HidroEx  integra  hoje  um  dos  Centros  de  Categoria  II  dos  28  que há  no  mundo.

Tivemos oportunidade também de obter lá da própria Unesco um documento de que

não haverá  mais  nenhum centro criado dessa categoria  e a importância que é o

HidroEx no contexto não apenas de Minas Gerais, mas também da América do Sul

como um todo. Parabenizo V. Exa. por trazer as informações, um breve relato do que

foi tratado lá, para reafirmar a importância que tem esse instituto e a inclusão disso

junto à Unesco.

Em  2018,  o  Brasil  estará  sediando  o  Fórum  Mundial  da  Água  e,  nessa

oportunidade,  poderemos,  através  do  governo  de  Minas,  entregar  as  obras

concluídas desse Centro de Capacitação Nível II, que integrará um dos 28 centros.

Parabéns,  deputado  João  Alberto.  Fico  feliz  de  fazer  parte  da  Comissão

Extraordinária das Águas.
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O deputado João Alberto* – Deputado Arnaldo Silva, quero agradecer a V. Exa., que

nos  tem  liderado  nesse  caminho,  na  busca  do  fortalecimento  desse  centro  tão

importante, como disse anteriormente, não só para Minas Gerais, mas também para o

nosso país e a América do Sul e para esse contexto internacional em que se inserem

nosso estado, nosso país junto à CPLP.

V. Exa. tem defendido arduamente, claro, como deputado majoritário na cidade de

Frutal,  compreendendo  a  importância  local  do  projeto,  mas,  sobretudo,

compreendendo a importância internacional que esse templo tem.

O deputado Paulo Lamac (em aparte)* – Muito obrigado, deputado João Alberto.

Não  poderia  deixar  de  manifestar  a  satisfação de ver  um  tema dessa  relevância

sendo  levantado,  num  momento  em  que  toda  a  população  do  nosso  país,

especialmente a de Minas Gerais – e destaco a população da Região Metropolitana

de Belo Horizonte –, que vem experimentando, depois de toda uma vida de crença

que esse recurso tão precioso, que, inclusive, sob o ponto de vista econômico, é um

dos mais  valiosos dos dias  atuais,  poderia passar  ao  status de  produto escasso.

Parece-me  que  hoje  a  população  brasileira,  a  população  de  Minas  Gerais  e  a

população da nossa Grande Belo Horizonte percebem a seriedade desse assunto.

Gostaria de destacar a atuação da comissão extraordinária, que está realizando um

seminário de altíssima qualidade, altíssimo nível, sob o comando do presidente Iran

Barbosa, com a participação destacada de V. Exa., do deputado Fábio e de outros

parlamentares. Realmente, é muito importante. É um marco para os debates que esta

Casa promove. Acho um tema extremamente relevante, extremamente bem colocado

por V. Exa. para esta discussão.

Quero, também dentro do contexto, ressaltar o risco que a Grande BH enfrentou e

ainda  enfrenta  de  escassez  da  disponibilidade  da  água.  Então,  aproveito  para

fortalecer o apelo que vem sendo feito todo o tempo pela Copasa, pelo governo do

Estado à população que nos acompanha pela TV Assembleia sobre a necessidade de

reduzirmos a utilização da água, de a utilizarmos com parcimônia e tranquilidade.

Porque,  de fato,  conforme V.  Exa.  coloca,  estamos avançando na pesquisa  e  no

conhecimento  da  questão hídrica,  mas o  dever  de  casa básico,  que é  garantir  o

fornecimento de água para a região da Grande BH não foi realizado. Então, corremos

contra o relógio.
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O  governador  Fernando  Pimentel  determinou  as  obras  emergenciais  de

transposição  das  águas  do  Rio  Paraopeba.  Estamos  correndo  contra  o  relógio,

porque estamos entrando no período de seca. As medidas que já deveriam ter sido

tomadas  há  muitos  anos  e  que  lamentavelmente  foram  omitidas  pelos  governos

anteriores, trazendo risco a todos, estão sendo tomadas pelo nosso governador, que

determinou a realização de obras, já adiantadas, para garantir água à população da

Região Metropolitana.

Então, dentro desse tema tão importante trazido por V. Exa., não poderíamos deixar

de colocar que é muito importante estudarmos. Estamos avançando nos assuntos,

mas temos de garantir  o  abastecimento de água para o nosso povo. Agradeço o

aparte.

O  deputado  João  Alberto*  –  Exatamente,  é  importantíssimo.  Deputado  Paulo

Lamac,  muito obrigado,  como V.  Exa.  representa a Comissão de Educação, sabe

como é importante criarmos instrumentos de capacitação mas também buscarmos

soluções  imediatas  para  contermos  a  crise  hídrica  que  atravessamos  em  Minas

Gerais e no nosso país.

Voltando  a  essa  questão,  citarei  números  importantes  do  consumo  mundial  de

água:  70% do  consumo estão  voltadas  à  agricultura,  22% à  indústria,  e  8%  ao

consumo doméstico.  Por  isso,  precisamos  agir  nas  práticas  do  campo,  para  que

possamos modernizar e instrumentalizar os nossos produtores com técnicas, como

as de microaspersão e gotejamento, e conter o uso, de forma efetiva, mantendo a

qualidade  da  produção  que  é  realizada  no  campo.  Obviamente,  o  alimento  é

fundamental, vital para a existência da vida humana.

Minas Gerais é um Estado fortemente agrícola. Sabemos que hoje 1/3 de seu PIB é

representado pela agricultura. Estima-se que, em 2015, o PIB do nosso agronegócio

será de R$165.000.000.000,00. Somos líderes na pecuária leiteira, na produção da

cenoura e da batata e um dos maiores produtores de café do Brasil. Se Minas Gerais

fosse um país, seríamos o maior produtor de café do mundo.

Chamando atenção, deputado Paulo Lamac, ao que V. Exa. disse, há o sistema

Paraopeba  gritando.  Os  sistemas  Rio  Manso,  Serra  Azul  e  Várzea  das  Flores

compõem o sistema Paraopeba.
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Se analisarmos  os  anos  de 2014 e  de  2015,  veremos que  se opera hoje  num

volume quase 50% abaixo do que se operava em 2014.

Para finalizar, queria lembrar que o governador Fernando Pimentel tem envidado

esforços para se comunicar com a população e sobretudo para melhorar a gestão e

mudar  essa  realidade.  Herdamos  uma  companhia  de  saneamento  na  qual  o

desperdício  de  água  atinge  o  número  vergonhoso  de  40%,  o  que  não  podemos

aceitar. Temos de buscar alguma forma de melhorar a gestão da nossa companhia de

saneamento. O governador Fernando Pimentel enviou projeto a esta Casa a fim de

buscarmos novos investimentos, por meio de parcerias, até mesmo para que seja

possível investir no interior do Estado, que está carente de investimentos também em

saneamento.

Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer mais uma vez a compreensão dos nobres

colegas  e  dizer  que  é  coletiva  esta  responsabilidade com os  recursos  naturais  e

hídricos. Essa bandeira não é só de um partido, mas de todos. É a bandeira de um

País, é a bandeira mundial.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) – Quero parabenizar o deputado João Alberto

por essas incursões sobre um problema que na cabeça de muitos nunca existiria.

Realmente temos tido grande alteração climática global. A vida inteira o clima da terra

se alterou, mas agora, com o manuseio do homem, os processos têm se acelerado.

As coisas estão mudando. Onde nevava até agora não nevou, onde está chovendo

não chovia. As coisas estão muito alteradas.

Quanto a essa questão climática, V. Exa. tem buscado o projeto das águas e está

na comissão especial, realizando visitas a pessoas que já estão envolvidas com o

tema há muitos anos. O deputado Nárcio Rodrigues levantou essa questão das águas

há tempos. Hoje ela foi assumida pelo deputado majoritário de Frutal, Arnaldo, que

está fazendo um trabalho importante. Sem dúvida, precisamos olhar isso com muita

atenção e carinho. Em Uberlândia, temos um projeto enorme de transposição do Rio

Araguari  para  o  Rio  Uberabinha  a  fim  de  abastecer  nossa  cidade.  Os  governos

estaduais  e  federais  precisam priorizar  esse tipo de  projeto  nas  grandes  cidades

brasileiras para que não haja escassez. O trabalho de V. Exa. é importantíssimo junto

a essa comissão, até para alertar as autoridades sobre um problema que é o mais
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terrível de todos. O homem pode ficar 10 dias sem comer, mas não fica 10 dias sem

beber água.

Devolvo  a palavra  e parabenizo o nobre e operoso deputado João Alberto pelo

trabalho  à  frente  da  comissão  e  pela  visita  que  fez  para  tratar  de  assunto  tão

importante para Minas Gerais e para o Brasil.

O  deputado  João  Alberto*  –  Obrigado,  nobre  deputado  Felipe  Attiê.  Obrigado,

presidente. Era o que eu tinha a dizer.

* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Rogério  Correia  –  Presidente,  comecei  a formular  uma questão de

ordem no início da reunião, mas fiz confusão em relação a artigos do Regimento

Interno. Farei a leitura correta da questão de ordem, que diz respeito à aplicação e às

consequências do art. 117 do Regimento Interno e da Resolução nº 5.176, de 1997.

Ela dispõe o seguinte. (-Lê:) “Capítulo V – Da substituição de membro de Comissão.

Art.  117 – O líder de bancada ou de bloco parlamentar,  na ausência do suplente,

indicará  substituto  ao  presidente  da  comissão.  Parágrafo  único  –  Se  o

comparecimento do membro efetivo ou suplente ocorrer depois de iniciada a reunião,

o substituto nela permanecerá até que conclua o ato que estiver praticando. Para

garantia das prerrogativas e das atribuições da liderança deste bloco parlamentar, foi

enviado ofício a esta presidência, através da Secretaria-Geral da Mesa, de onde se

extrai: 'Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

venho comunicar que, em cumprimento ao disposto no art. 117 do Regimento Interno

desta Casa, as substituições de membros de comissões do Bloco Minas Melhor só

deverão ser aceitas com autorização prévia deste líder'.” Assino como líder do Bloco

Minas Melhor. “Tal prerrogativa da liderança do partido ou bloco, insculpida no art. 117

do Regimento Interno, espelha-se na prerrogativa regimental de indicar ao presidente

da Assembleia os membros titulares e suplentes das diversas comissões desta Casa,

que,  após  receber  as  indicações  das  lideranças  partidárias  ou  de  blocos

parlamentares,  procede  à  sua  designação.  Da  mesma  forma,  cabe  ao  líder,  e

somente ao líder de bancada ou do bloco, indicar aos presidentes das comissões os

substitutos dos membros titulares e suplentes que representarão o partido ou bloco
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em  uma reunião  específica.  Ocorre  que,  ao  arrepio  do  que  dispõe  o  Regimento

Interno e à formalização perante a presidência e à Secretaria-Geral da Mesa, ocorreu,

em 30  de junho do corrente  ano,  às  18h30min,  a 39ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Segurança Pública, em local externo, com a presença de três membros,

sendo dois titulares e um terceiro parlamentar, cujo nome não foi indicado pelo líder

como substituto para funcionar naquela reunião. Durante tal reunião, que a toda a

prova foi realizada sem quórum, uma vez que o terceiro deputado não representava o

bloco parlamentar  que detém a  vaga na comissão –  por  inequívoca ausência  de

indicação do líder –, foram aprovados diversos requerimentos.  Diante do exposto,

requer  seja  decidida  esta  questão  de  ordem,  com  a  resolução  dos  seguintes

questionamentos:  é  regimental  o  cômputo,  para  fins  de quórum e  de  votação de

proposições, da presença de deputado que não tenha sido indicado pela liderança de

seu bloco parlamentar ou partido? Devem ser consideradas nulas as deliberações de

comissão desta Casa que não atentem para a indicação de substitutos pelos líderes

partidários? Em caso positivo aos dois questionamentos, requer-se sejam declaradas

nulas as deliberações tomadas pela Comissão de Segurança Pública, em sua reunião

extraordinária do dia 30/6/2015 e em todas as reuniões em que se verificar a mesma

ocorrência.” Obrigado.

O  presidente  –  Novamente  gostaria  de  deixar  claro  ao  Srs.  deputados  que,

conforme  o  acordo,  respeitaremos  sempre  o  pinga-fogo.  Esse  foi  um  caso

excepcional,  mas, a partir  de agora, nem em casos excepcionais. Teremos, então,

respeito ao pinga-fogo. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* – Gostaria de pedir a V. Exa. que contasse nosso

tempo a partir do momento em que eu tiver condições de falar.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  nós  vamos,  através  desta

oportunidade do pinga-fogo, voltar à questão do Projeto nº 2.173/2015, que retira os

depósitos  judiciais  e  os  transfere  para  o  caixa  do  Poder  Executivo  do  Estado.

Estamos  aqui,  em  mão,  com  a  cópia  da  ação  proposta  pela  Frente  Mineira  de

Prefeitos,  por  intermédio  do  prefeito  Vladimir  de  Faria  Azevedo,  do  Município  de

Divinópolis. Essa Frente representa nada menos que 51% da população de Minas

Gerais. Estamos vendo que os municípios já começaram a se movimentar na Justiça,
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mesmo antes de aprovada a lei. Aliás, não é lei porque ainda não votamos. Então,

claro, ela não foi sequer votada, muito menos publicada. Mas essa representação é

dirigida  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Isso  porque  o  Conselho  Nacional  de

Justiça, deputado Dalmo Ribeiro Silva, proibiu o Tribunal de Justiça do Paraná de

repassar  qualquer  importância  para  o  caixa  do  Estado.  O  Conselho  Nacional  de

Justiça entendeu que o estado não pode legislar sobre matéria processual, e essa é

uma matéria processual. Por quê? Porque todo recurso na Justiça é comandado por

um processo. As folhas do processo é que dizem o que fazer  com o recurso. As

deliberações judiciais tratam evidentemente de matéria processual. O art. 22, I, da

Constituição Federal, é claro como a luz do sol: matéria processual é de competência

do Congresso Nacional, e não das assembleias legislativas do Brasil. O que estamos

fazendo,  deputado  João  Leite?  Através  de  um  projeto  de  lei  estadual,  estamos

revogando uma lei federal. A Lei Ordinária nº 11.429, cumprindo o comando do art.

22, I, da Constituição Federal, legisla sobre o assunto, delibera sobre o assunto, diz

que os recursos só podem ser retirados de depósitos judiciais para pagar precatórios

ou dívida pública. Vem a lei do governador Pimentel do PT dizendo que não, que aqui

em Minas é diferente, que Minas é uma ilha solta no País, que aqui essa lei  não

vigora. Ela vigora em outros estados, mas em Minas, não. Aqui os recursos podem

ser retirados de depósitos judiciais para pagar o que deseja o Sr. governador, que

insiste na questão da Previdência. O fim é nobre. Ninguém é contra a finalidade de

pagar aos aposentados. Mas, porque o fim é nobre, não se pode, presidente Hely

Tarqüínio, usar qualquer meio. O meio não pode atropelar a lei. E é isso o que está

sendo feito aqui.  Se o fim é nobre,  usaremos qualquer meio,  desrespeitaremos a

Constituição Federal e a Lei nº 11.429? Não. Não estamos aqui para isso. Vamos

buscar  recursos  em  outras  fontes.  A  legislação  benfeita  pesa  sobre  a  nossa

responsabilidade, sobre nossos ombros. Só não podemos atropelar a lei federal em

hipótese alguma, até porque essa lei está respaldada por grandes juristas, incluindo

ministros do STF, a exemplo da ilustre mineira, grande professora Carmem Lúcia, que

mostrou que a medida é inconstitucional, que é ilegal, que o recurso não pode ser

tomado de particulares, como está sendo feito.

Deputado João Leite, V. Exa. firmou posição dizendo que votará contra a proposta
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porque poderíamos tomar recursos provenientes até de pensão alimentícia.  Isso é

muito grave. Uma mulher move ação contra o marido que a abandonou e a deixou

com filhos menores. Ela ganha a ação, deposita-se o dinheiro na justiça, os filhos

precisam do recurso para comprar remédio, comida, ir ao supermercado, com essa

inflação, e levar, pelo menos, meio carrinho para sua casa. Mas ela não consegue o

dinheiro porque o Estado passou a mão nele. Os deputados da base do governo

dizem que o presidente do Tribunal de Justiça assinou o projeto. Sim, ele assinou,

mas não julgou. Se ele julgasse, tenho a certeza de que não teria coragem de afirmar

que é constitucional. Ele o assinou de forma administrativa tão somente. Ele não o

julgou.  Quem está  julgando é  o  STF.  A ministra  Carmem Lúcia  já  antecipou sua

posição.  O CNJ,  órgão superior,  já  proibiu  o  Estado do Paraná de fazer  repasse

nesse sentido.

Com  muito  prazer,  concedo aparte  ao  deputado  que está  à  nossa  frente,  meu

grande companheiro e amigo deputado João Leite.

O deputado João Leite (em aparte)*  – Obrigado,  deputado e professor  Mourão,

relator da Constituição do Estado de Minas Gerais. É com muita honra que sou seu

colega não apenas nesta Assembleia, mas também no partido, na bancada do PSDB.

Queria tomar emprestada aqui a nota da bancada do PT na Assembleia Legislativa

do  Paraná.  O  governador  do  Paraná,  com  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

apresentou nesse estado o mesmo projeto. Lá é diferente porque o governador pediu

30%, aqui o governador Pimentel está pedindo 75%.

O deputado Bonifácio Mourão* – O que significa R$6.000.000.000,00.

O deputado João Leite (em aparte)* – A bancada do PT lá alega que o projeto é

inconstitucional  e  ilegal,  pois  possibilita  que  o  Poder  Executivo  se  aproprie

indevidamente  de  recursos dos cidadãos que se encontram depositados em juízo

como garantia  de  ações  sobre  as  quais  não  existem  decisões  judiciais  finais.  O

projeto viola a independência e a harmonia entre os Poderes, conforme dispõe o art.

2º da Constituição Federal.

No argumento da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Paraná, eles falam

em questionamento feito pela OAB Seção Paraná. Aqui estamos tentando falar com a

OAB-MG, mas está difícil. Mas a OAB do Paraná, quanto à constitucionalidade e à



925
____________________________________________________________________________

legalidade do projeto, obteve liminar no CNJ suspendendo o decreto do Judiciário que

autorizava  a  realização  de  convênio  entre  o  TJ  e  o  governo  do  Estado  para  a

transferência de recursos dos depósitos judiciais para a conta única.

Então, V. Exa. está coberto de razão. Aliás, o PT do Paraná diz também que é

inconstitucional, mas estamos acostumados com isso. Há hora em que o PT diz uma

coisa;  noutra  hora,  diz  algo  diferente.  Imagine  que  aqui  agora  o  deputado  João

Alberto  fazia  uma  apresentação  –  quero  parabenizá-lo  pelo  trabalho  que  vem

realizando – e falava sobre a escassez hídrica. Não houve um deputado aqui que o

aparteasse e dissesse que o governo iniciou o Sistema Paraopeba? Isso foi projeto

do governo passado, como é o do Sistema Rio Manso.

Eles são assim. No Paraná é inconstitucional; em Minas Gerais querem fazer com

que seja constitucional. O meu voto é “não”.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Obrigado,  deputado  João  Leite.  V.  Exa.  vem

mostrar que eles estão agindo com dois pesos e duas medidas.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  ilustre  deputado  que  me  concedeu,

gentilmente, aparte ontem, deputado Fábio Cherem.

O deputado Fábio Cherem (em aparte)* – Deputado Bonifácio Mourão, agradeço o

aparte.  Gostaria  de  falar  do  zelo  e  do  cuidado  com  que  esse  projeto  de  lei  foi

encaminhado à Assembleia do Estado. Vejam que é a primeira vez na história da

Assembleia de Minas que o presidente do Tribunal de Justiça é coautor de um projeto

de lei do governador, diferentemente do que ocorreu no Paraná. Além disso, a título

de exemplificação, mencionamos o caso do FGTS, que financiou e financia milhares

de habitações ao longo de várias décadas aqui no País. Ora, esse dinheiro poderia

simplesmente  ficar  parado,  à  disposição  do  sistema bancário  nacional,  rendendo

juros baixos, mas alguém, em algum momento, teve a feliz iniciativa de usar parte

desses recursos para financiar a habitação para todos os brasileiros. Dessa forma,

hoje  temos  aqui  o  mesmo  espírito,  o  mesmo  projeto,  que  tende  a  impedir  que

recursos financeiros  de alta  monta fiquem parados simplesmente à disposição do

sistema bancário.

Dessa forma, o projeto tem 75% da sua utilização garantida para o financiamento

de precatórios, de dívidas, de remanejamento das questões previdenciárias, que aqui
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no nosso Estado são muito prementes. A partir daí, há um saldo permanente, fixo de

30%, ou seja, ao final de cada demanda qualquer parte, réu ou autor que possa ter

tido  a  demanda  no  Tribunal  de  Justiça  e  com  recursos  parados,  depositados

judicialmente, poderá, sim, sacar o recurso. A título também de ilustração, somente

10% desses valores já deram baixa em um ano.

Dessa forma, deputado Bonifácio Mourão, ao final de qualquer demanda, vai haver

um saldo para essa utilidade, para repor o depósito judicial da demanda. Ao longo do

tempo, o restante do recurso financiará a educação, a saúde e cobrirá os débitos do

Estado.  Muito  obrigado,  deputado  Bonifácio  Mourão.  Agradeço-lhe  a  gentileza  de

conceder o aparte.

O deputado Bonifácio Mourão* – Obrigado, deputado Fábio Cherem. Vou conceder

aparte  ao  deputado  Gustavo  Valadares,  mas  antes  gostaria  de  responder

rapidamente ao deputado Fábio Cherem.

Deputado Fábio Cherem, primeiramente, os fins não justificam os meios. Os fins

podem ser os mais nobres, mas os meios não podem atropelar a lei, a Constituição

Federal. Isso é o que está sendo feito aqui. Em segundo lugar, quando o dinheiro é

depositado na Justiça, como está, rende ao Tribunal de Justiça, em média, 0,5%, de

acordo com contrato com o Banco do Brasil. Passando ao Estado, vai render 0,3%. Aí

já cai por terra o argumento de V. Exa. Aí esse argumento já não prevalece.

Há um artigo do projeto em que consta que cai para 0,3%, mas está rendendo

0,5%. Gostaria de responder, em relação a isso, que os fins não justificam os meios,

e  os  meios  não  convencem  ninguém.  Nada  justifica  a  retirada  do  dinheiro  de

particulares para depositá-lo no caixa único do Estado. Não há nenhuma garantia de

que eles vão recebê-lo depois. Quando o juiz, ao final da causa, der um despacho

assim: “Libere-se o recurso para o vencedor da demanda”, eles não terão recurso

garantido, pois o Estado já terá retirado.

Com muito prazer, concedo aparte ao nosso líder, deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Deputado Bonifácio Mourão, quero

parabenizá-lo por  seu posicionamento em relação a esse projeto.  Também venho

rebater o principal argumento de um dos porta-vozes do governo. Se isso for verdade,

vou sugerir à população de Minas Gerais que retire seu dinheiro da poupança, porque
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o dinheiro parado pode ser utilizado pelo governo. Agora estão tomando o recurso do

fundo do Judiciário;  amanhã poderão ir  atrás do fundo da poupança do deputado

João Leite, de suas filhas, da sua esposa. Onde houver dinheiro parado, segundo

argumento de um dos porta-vozes do governo, eles poderão ir lá tomar esse dinheiro.

Sabe  para  quê,  deputado  Bonifácio  Mourão? Para  tentar  limpar  a  lambança  que

fizeram em seis meses de governo.

Senhoras  e  senhores,  sabem  o  que  estava  escrito  na  justificação,  quando

encaminharam  o  projeto  para  a  Assembleia?  Segundo  a  justificação,  se  nós  não

aprovarmos o projeto até o meio de julho, haverá o risco de não haver pagamento de

salário para os funcionários públicos em agosto e repasse para os demais Poderes –

colocando a faca em nosso pescoço. É isso aí,  eles querem esse dinheiro, que é

nosso, para tentarem se refazer da lambança que fizeram em pouco mais de seis

meses de governo. Parabéns, deputado! Estamos juntos, na mesma trincheira, para

não deixarmos que esse projeto prospere na Casa.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Vou  terminar,  presidente.  Quero  terminar,

rebatendo o último argumento utilizado pelo ilustre deputado Fábio Cherem, quando

ele diz que no Paraná não foram coautores – Executivo e Judiciário – e aqui foram. E

aí está mais uma ilegalidade. O art. 75 da Constituição Mineira prevê quais são os

Poderes ou as pessoas que podem ter a iniciativa de lei. Quais são exatamente? A

Mesa da Assembleia, nos projetos de sua competência; o Tribunal de Contas, nos

projetos  de sua competência;  o Poder  Executivo e o Tribunal  de Justiça.  Não há

previsão,  na  Constituição  Mineira,  de  iniciativa  de  dois  Poderes  em  conjunto.

Deputado Duarte Bechir e deputado João Leite, há dois princípios fundamentais na

Constituição Federal. Tudo que não é proibido na Constituição Federal é permitido ao

cidadão, mas com o poder público é diferente. O poder público só pode fazer aquilo

que a lei manda, e isso a lei não manda.

* – Sem revisão do orador.

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

O deputado Carlos Pimenta* – Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, deputados

e deputadas presentes,  quero fazer  uma saudação especial  aos serventuários  da

Justiça que estão aqui.  Em diversas reuniões, legitimamente,  eles reivindicam um

direito que é deles.
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Só gostaria de dizer que, no momento em que o projeto estiver na ordem do dia,

teremos oportunidade de discuti-lo.  Acima de qualquer  situação,  acho que o mais

importante é a preservação da função pública, a preservação do emprego.

O  senhor  está  de  parabéns.  Continue  dessa  forma,  continue  pressionando  o

Legislativo, porque é prerrogativa deste Poder votar as questões da anistia.

Sr. Presidente, quero tratar de dois assuntos. O primeiro é que o deputado João

Alberto,  aqui  presente,  fez  um  belíssimo  discurso,  um  depoimento  desta  tribuna

tratando da questão das águas, ou melhor, da escassez das águas, e apresentou

uma proposta avançada,  uma proposta que certamente colocará Minas Gerais  na

vanguarda.  Acho  que  é  por  aí  mesmo.  Só  gostaria,  deputado  João  Alberto,  de

acrescentar  à  sua fala  um único  tópico.  Para  chegarmos  a  esse estágio,  a  essa

excelência de proposta que V. Exa. apresentou aqui, acho que o mais importante é

que temos de procurar, aqui em Minas, preservar as nossas nascentes, preservar as

nossas bacias e dar continuidade ao programa, que foi iniciado algum tempo atrás, de

construir as barragens necessárias para poder manter e reservar as nossas águas.

V.  Exa.  não  foi  a  Montes  Claros,  no  seminário  das  águas.  A comissão  esteve

representada pelo deputado Leandro Genaro, nosso companheiro. Ele pôde sentir na

pele, pôde testemunhar alguns fatos. Primeiro, não existe em Minas Gerais, talvez no

País  todo,  experiências  tão  importantes,  experiências  tão  vívidas  com  relação  à

convivência com a seca e a valorização das águas, como existe no Norte de Minas.

Apresentamos o tema, que foi trazido à comissão, e isso se tornou um documento

que será apresentado no momento oportuno. No Norte de Minas, há muitas décadas,

só temos uma certeza:  não temos água suficiente como há em outras  regiões. A

segunda verdade é que o norte-mineiro valoriza a água que cai no sertão. Ela cai três

meses no ano, em abundância, e depois passamos nove meses sem ver uma gota de

chuva.

Deixamos claro que não se fala em preservar as nossas águas, em valorizar as

águas, não se fala nada disso, se não tivermos algumas ações. Primeiro, deve haver

o saneamento das nossas bacias. O Rio São Francisco, que os senhores e todos nós

conhecemos – há poucos anos foram comemorados os 500 anos do descobrimento

do rio – está morrendo, caro deputado João Alberto, está agonizando por falta de
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preservação  das  nascentes  que  o  compõem.  Está  morrendo  também  pelo

assoreamento, pela destruição das matas ciliares, está morrendo com o esgoto  in

natura que é jogado dentro do rio, dentro de sua calha, pelas centenas de cidades ao

longo do São Francisco. Ele está agonizando, talvez desesperançoso com o governo

federal que, todos os anos, anuncia medidas, e todos os anos as medidas não saem

do papel.

Temos o Rio Verde Grande, que era o símbolo do Norte de Minas, que já morreu.

Nesse  rio,  20  anos  atrás,  pescava-se  surubim.  Hoje  ele  só  corre  nos  períodos

chuvosos.  O rio  do  Alto Rio Pardo,  que era maravilhoso e atendia a milhares de

famílias da região, já morreu; o Jequitaí está morrendo.

Então, como pensar em fazer ações se o governo federal assiste a tudo isso e está

muito mais preocupado em fazer a transposição das águas do Rio São Francisco do

que em preservar a caixa d'água do Brasil, que é Minas Gerais? Isso tudo machuca;

isso tudo dói.

Há também as nossas barragens, deputado João Alberto. Há barragens que foram

projetadas há 50 anos,  quando o Brasil  era o Brasil.  Há 50 anos pensava-se em

construir  a  barragem do  Jequitaí.  No ano  passado,  o  presidente  da  Codevasf,  o

representante do governo federal estourou, pipocou foguete na cidade de Jequitaí. As

máquinas começaram a rasgar as montanhas para a construção da barragem do

Jequitaí. Foi somente essa cena política que aconteceu para ganhar votos para a

presidenta, ainda presidenta, para ganhar os votos dos nossos mineiros. Agora, as

máquinas  sumiram  do  Rio  Jequitaí.  E  essa  barragem  vai  irrigar  35.000ha  por

gravidade,  vai  gerar  energia  elétrica,  vai  servir  de  contenção  para  regularizar  as

águas do Rio São Francisco.

Como se pode pensar em preservação, minha cara Rosângela – daqui a pouco,

com prazer,  quero  ouvi-la  –,  se a  barragem  de  Berizal  começou há 10 anos? O

maciço está pronto há 10 anos. Gastaram R$150.000.000,00, e depois paralisou-se a

obra. Há 10 anos não se faz mais nada, não se fala mais nada. O deputado Paulo

Guedes subia a esta tribuna e dizia: “Isso é porque há uma dissonância, uma falta de

entendimento entre o governo federal, do meu PT – batia no peito – com o governo

estadual,  que é do PSDB”. Agora, ganharam o governo em Minas e está tudo do
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mesmo jeito. Está tudo do mesmo jeito, deputado Dilzon Melo, com todas aquelas

desculpas relativas a questões ambientais. Falavam que o governo do Anastasia e do

Aécio não gostavam do Lula, não gostavam da Dilma. O discurso era esse. Agora

está tudo parado. Essas autoridades precisam parar com esse discurso fácil.

Agora  estamos  vendo  o  projeto  do  governo  Pimentel  que  prevê  a  posse  dos

depósitos judiciais. Há pouco, conversando com o Isauro Calais, meu amigo de Juiz

de Fora, e escutando os pronunciamentos, comecei a imaginar: sabe que o Pimentel

está certo? O dinheiro está parado; não fala nada. Se eu fosse governador, também

queria  esse  dinheiro  que  está  parado.  Mas  estão  fazendo  a  coisa  errada.  Esse

dinheiro  não  pertence  ao  Estado.  Esse  dinheiro  não  pertence  ao  governo.  Esse

dinheiro pertence às pessoas que estão em demanda com o Estado, esperando uma

decisão jurídica, esperando que o processo seja julgado, transitado em julgado.

E como ficam as prefeituras que também têm parte desses recursos? A prefeitura

de Sete Lagoas deve ter. Há poucos minutos, meu caro João Magalhães, o prefeito

Ruy  Muniz  me  ligou  e  disse  que  somente  Montes  Claros  deve  ter  mais  de

R$20.000.000,00 em depósitos. Ele vai entrar na Justiça porque quer a sua parte.

O projeto tem erro de origem, erro de inconstitucionalidade. O dinheiro não é do

governo do Estado. O dinheiro não pertence ao governo, embora – tenho certeza –

possa ser  bem aplicado na área da educação e da  saúde e  em pagamentos  de

salários e aposentadorias. Mas é preciso fazer a coisa certa. Para isso, há o caminho

da Justiça. Para isso, há o Supremo Tribunal Federal. Para isso, há o Tribunal de

Justiça de Minas Gerais. Não é possível que esse dinheiro que está depositado, à

espera de uma decisão judicial, seja usado dessa maneira.

Em tese,  o Pimentel  está certo,  o dinheiro está parado, ele precisa do dinheiro

porque, se não entrar, faltarão recursos para pagar o funcionalismo a partir de agosto.

As palavras não são minhas, eu vi isso na imprensa hoje. Portanto, é necessário que

esta Casa não dê aval à inconstitucionalidade e à ilegalidade.

A deputada  Rosângela  Reis  (em  aparte)*  –  Deputado  Carlos  Pimenta,  quero

parabenizar  V.  Exa.  por  sua  fala  e  agradecer  o  aparte.  Estamos  vivendo  uma

escassez hídrica no País e no mundo, e nosso estado ainda é considerado a maior

caixa d'água do País. Infelizmente, falta acesso a essa água, a esse recurso precioso.
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E ainda temos grandes necessidades de investimento em infraestrutura para fazer

essa água chegar às comunidades.

Aproveitando este aparte, gostaria de dizer que amanhã nosso governador irá ao

nosso Município  de  Ipatinga,  no  Vale  do  Aço,  e  ouvirá  as  pessoas para  o  fórum

regional que acontecerá lá.  As demandas são grandes e muitas: a construção do

hemocentro, que não foi realizada, e há muito tempo estamos lutando nesta Casa e

junto aos governos passados pela sua construção; a construção do IML, uma grande

necessidade; a regulamentação da lei da extinta MinasCaixa; e a construção da MG-

760, onde foram colocadas máquinas na pista e a terraplanagem foi iniciada, mas não

ocorreu. São demandas importantes para nossa região do Vale do Aço, e amanhã

discutiremos esses assuntos e tentaremos inseri-los no projeto desse novo governo

Pimentel. Muito obrigada.

O deputado Carlos  Pimenta* – Cumprimento V.  Exa.  pelo aparte,  pois tocou no

assunto que eu começava a falar. O País está parado, o governador Pimentel precisa

fazer valer sua autoridade de maior liderança do PT do Brasil. É ele, não é a Dilma,

pois  esta está  liquidada.  Dentro de 60 dias,  se tudo ocorrer bem para ela,  ainda

permanecerá no governo, mas o partido precisa fazer valer sua força e autoridade.

Ele precisa chegar a Brasília e exigir que se prepare um atendimento especializado,

prioritário  para  Minas  Gerais.  Veja  bem,  a  sua  cidade  de  Ipatinga,  uma  cidade

maravilhosa, forte, já está passando por dificuldades na saúde, na infraestrutura, o

Norte todo e o Jequitinhonha.

Eu  ia  falar  da  saúde,  mas  vou  deixar  para  outra  oportunidade.  Na  cidade  de

Nanuque, com quase 50 mil habitantes, só há um hospital particular funcionando. O

hospital municipal está funcionando precariamente porque a prefeitura não pode arcar

com os recursos, e o hospital regional que foi prometido – o João Magalhães conhece

bem – não tem sequer o projeto completo. Queria falar sobre a saúde, mas vou deixar

para outra oportunidade. A saúde de Minas Gerais está falida, um caos. Agora mesmo

a comissão está em Nova Lima discutindo o fechamento do hospital. Aqui em Belo

Horizonte,  o  Centro-Geral  de  Pediatria,  com 157 leitos,  está  fechando as  portas.

Nesta semana, 30 mil mineiros ficaram sem cirurgias eletivas por falta de recurso de

Brasília para Minas Gerais.
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Parabéns, é preciso ser dessa forma, é preciso falar, reivindicar, e espero que o

Pimentel tenha sorte em Ipatinga, porque hoje recebi um comunicado de que haverá

um panelaço, não sei se por causa do Pimentel ou da dificuldade por que passa o

povo de Ipatinga. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite* – Pois não, deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Deputado João Leite, V. Exa. não

merece apenas 4 minutos. Sugiro que V. Exa. abra mão desse tempo.

O  deputado  João  Leite*  –  Não  abro  mão,  deputado,  e  sabe  por  quê?  Porque

estamos  muito  próximos  do  recesso,  gente.  Portanto,  quero  aproveitar  esses  4

minutos.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Estamos em processo de obstrução.

V. Exa. não poderá…

O deputado João Leite* – Quero saudar as deputadas, os deputados e todos que

acompanham esta reunião no Plenário da Assembleia Legislativa.  Vou no mesmo

passo  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  que  nos  deu  uma aula  nesta  tarde.  Aliás,

queremos agradecer-lhe porque nem tivemos de pagar. Hoje em dia, no Brasil, cobra-

se caro por uma consultoria como essa. De dentro da Papuda, José Dirceu conseguiu

receber dinheiro por consultoria. Ou seja, esse negócio de consultoria no Brasil custa

caro,  e  V.  Exa.  nos  deu  uma aula  pela  qual  não  tivemos  de  pagar  nada.  Muito

obrigado.

Mas  gostaria  de  dizer  que  há  algo  que  me  impressiona  na  mensagem  do

governador. Eu já tinha ouvido sobre tudo, mas nunca nada como o que o governador

escreveu nessa mensagem à Assembleia Legislativa.  Recorro ao deputado Dilzon

Melo,  mais experiente do que eu:  V.  Exa. já tinha visto um governador mandar à

Assembleia Legislativa uma mensagem dizendo que, se esta Casa não votar, ele não

tem dinheiro para pagar salários ou para passar aos outros Poderes? Não me lembro

de uma mensagem como essa. Olha, o PT não tem medo de nada. É impressionante.

É claro que isso é uma pressão contra esta Casa.  Mas eles  não têm medo;  são

atrevidos.  Isso  é  um  atrevimento.  Imaginem  que  foi  esse  governo  que,  no  mês
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passado, pagou um salário de R$59.000,00 ao secretário Helvécio Magalhães. Fico

impressionado:  o  governo  diz  que  não  tem  dinheiro,  mas  paga  R$59.000,00  ao

secretário.  Em  entrevista,  o  Sr.  Helvécio  Magalhães  disse  que tinha atrasados  a

receber. Quero dizer a você, mamãe, viúva, que está esperando aquele terço do meu

pai, que serviu nas ruas como policial: não consigo ter poder para que você receba

esse dinheiro. Mas o atrasado do Sr.  Helvécio Magalhães, ele recebe. E há mais.

Estava agora mesmo no Portal Transparência, mas tiraram: o comandante da Polícia

Militar  recebeu,  no  bruto,  R$65.000,00,  no  mês  passado.  Também  os  delegados

recebem nessa faixa. E esse governo não tem dinheiro? O Sr. Helvécio Magalhães

está em todos os conselhos: da Cemig, da Codemig… Ouvimos o PT gritar que iria

aumentar o salário dos secretários para não colocar secretários em conselhos, como

se fez no governo passado. Ora, estão em todos os conselhos.

É algo  impressionante:  o PT não tem medo de nada.  Eles  são atrevidos.  Esse

governador  é atrevido.  Mandar  à Assembleia  Legislativa  uma mensagem dessa…

Nunca antes, na história de Minas Gerais, um governador fez isso com a Assembleia:

“Ou vocês votam ou não passo dinheiro para a Assembleia”. Que arrogância! Que

desrespeito! “Ou vocês votam ou não passo dinheiro para o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais. Ou vocês votam ou não tem dinheiro para pagar o servidor público do

Estado de Minas Gerais”.

Atrevido, arrogante,  soberbo. É algo impressionante o que está acontecendo no

nosso estado. E olhem a situação desse governador. Na história do Brasil… V. Exa.

me concede mais um minuto apenas, Sr. Presidente? Muito obrigado.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Partindo de vocês, João, o Regimento até

fica mais…

– Cruzam-se apartes.

O deputado João Leite* – Deputado Hely Tarqüínio, eu fico até sem graça de pedir

algo a V. Exa., dada a nossa amizade, o nosso amor um pelo outro.

O presidente – Isso é o que é mais importante.

O deputado João Leite* – O respeito que tenho por V. Exa. Sou seu seguidor. Eu

quero, inclusive, quando terminar, ler O livro de Eli.

Imaginem  que  na  história  do  Brasil,  a  Polícia  Federal  pediu,  30  vezes,  para
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investigar um governador de Estado. Dos 30 pedidos, 5 foram aprovados – lembra-

me  bem  o  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  Desses  5,  4  foram  cassados.  O  Sr.

Pimentel é o sexto na história do Brasil. De 5, 4 governadores foram cassados. Para

o Supremo aceitar investigar um governador, tem de ser coisa grave. E é grave o que

aconteceu no Ministério: repasse para empresas laranjas da mulher do governador. É

algo, assim, inaceitável.

Não  vou  abusar  do  meu  líder  Hely  Tarqüínio,  pelo  respeito  que tenho  por  ele.

Rendo-lhe as minhas homenagens e agradeço o tempo excedente que V. Exa. me

concedeu. E continua essa amizade cada vez mais viva entre nós.

O presidente – A minha estima é recíproca, grande deputado João Leite.

* – Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Esgotado o prazo destinado a esta parte,

a  presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 82, c/c o

inciso  IV  do  art.  173,  do  Regimento  Interno,  torna sem efeito  o  recebimento  e  o

deferimento do Requerimento Ordinário nº 1.831/2015, do deputado Anselmo José

Domingos, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.133/2012, de

sua autoria, e determina o arquivamento do requerimento.

Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência,  no  uso da atribuição que lhe  confere  o  inciso  XII  do  art.  82  do

Regimento Interno e nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 16, torna

sem efeito o recebimento e o deferimento do Requerimento Ordinário nº 1.895/2015,
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do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

2.001/2008,  dos  deputados  Wander  Borges  e  Antônio  Júlio, e  determina  o

arquivamento do requerimento.

Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.415 e 1.428 a 1.437/2015, da

Comissão de Política Agropecuária, 1.423 a 1.427/2015, da Comissão de Esporte, e

1.438 a 1.450/2015, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

A presidência vai ler a seguinte decisão da Mesa (– Lê):

“DECISÃO DA MESA

A Mesa  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  uso  das

atribuições que lhe confere o art. 74, c/c o art. 79, I, do Regimento Interno,

considerando  a  necessidade  de  proteção  à  pessoa  idosa  nos  termos  da

Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 10.741 – Estatuto do Idoso, de 2003;

considerando a importância de buscar alternativas para promover o envelhecimento

ativo, conforme proposta da Organização Mundial de Saúde – OMS –, com o objetivo

de melhorar a qualidade de vida do idoso;

considerando  a  possibilidade  de  crescimento  da  população  idosa  em  face  da

melhoria da  expectativa  de vida,  bem como a necessidade de garantir  a  atenção

especializada adequada ao atendimento de suas necessidades,

DECIDE:

Art.  1º  –  Fica  criada  a  Comissão  Extraordinária  do  Idoso  com  a  finalidade  de

realizar estudos e debates sobre os direitos e as necessidades da pessoa idosa, bem

como  propor  medidas  para  ampliar  as  oportunidades  de  saúde,  participação  e

segurança e de cuidados adequados à terceira idade e para promover a qualidade de

vida durante o processo de envelhecimento.

Art. 2º – A Comissão Extraordinária do Idoso, com vigência no primeiro biênio da

atual legislatura, tem a seguinte composição:
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Efetivos Suplentes

deputado Isauro Calais deputado Fred Costa

deputado Geisa Teixeira deputado Cristina Corrêa

deputado Antônio Carlos Arantes deputado Tito Torres

deputado Glaycon Franco deputado Agostinho Patrus Filho

deputado Cristiano Silveira deputado Bosco

Parágrafo único – Ficam designados os deputados Isauro Calais e Glaycon Franco

como  presidente  e  vice-presidente  da  Comissão  Extraordinária  dos  Idosos,

respectivamente.

Art. 3º – A Comissão Extraordinária do Idoso deverá realizar conjuntamente com as

comissões  permanentes  com  as  quais  possuir  interseção  temática  audiências

públicas, debates públicos, visitas técnicas e reuniões com convidados, observado o

art. 128 e seguintes do Regimento Interno.

Art. 4º – A Comissão Extraordinária do Idoso apresentará à Mesa da Assembleia

relatório de suas atividades.

Art. 5º – Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente – Hely Tarqüínio,  1º-vice-presidente – Lafayette de

Andrada, 2º-vice-presidente – Braulio Braz, 3º-vice-presidente – Ulysses Gomes, 1º-

secretário  –  Alencar  da  Silveira  Jr.,  2º-secretário  –  Doutor  Wilson  Batista,  3º-

secretário.”

Leitura de Comunicações

– A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião pela Comissão de Segurança Pública – aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,

em  7/7/2015,  dos  Requerimentos  nºs  1.233/2015,  do  deputado  Geraldo  Pimenta,

1.246 e 1.296/2015, do deputado Sargento Rodrigues, e 1.262, 1.277 a 1.283, 1.285

e 1.286/2015, do deputado Cabo Júlio (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O deputado Isauro  Calais  –  Sr.  presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

nossos colegas da Assembleia Legislativa, funcionários desta Casa, público presente,
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orgulha-me  muito,  neste  momento,  o  ato  da  Mesa  da  Assembleia  de  criar  esta

comissão provisória do idoso. É visível o crescimento da nossa população idosa e

visível  o  abandono  que  a  terceira  idade  vem  sofrendo,  no  decorrer  de  anos,

principalmente em cidades pequenas,  por parte do poder público.  A pirâmide está

começando a se inverter. Daqui a duas ou três décadas, vai triplicar essa população,

que,  em  Minas  Gerais,  está  chegando  perto  de  14%,  e,  em  Juiz  de  Fora,  essa

população com mais de 60 anos já é de 14%. Precisamos urgentemente de políticas

públicas para que possamos fazer com que o cidadão possa viver em Minas Gerais

com mais tranquilidade, com mais segurança, saúde, lazer e educação, que ele seja

feliz, ao envelhecer, e não aconteça o contrário, que é o que vemos hoje. Há cidades

onde não há acessibilidade, onde o índice de violência contra os idosos é altíssimo.

Precisamos fazer com que isso mude, que o Estado possa, através desse gesto da

Mesa da Assembleia Legislativa, começar a caminhar para efetivar políticas públicas

melhores para a terceira idade de Minas Gerais,  pois teremos daqui  a pouco um

apartheid no Brasil, em Minas, em Belo Horizonte, em Miraí, em Muriaé, em todos os

cantos,  se  não efetivarmos  políticas  públicas que possam garantir  ao  idoso mais

conforto, mais segurança, mais tranquilidade. Sr. Presidente, que ele possa terminar

seus dias com mais felicidade. Essa ação da Mesa, cuja leitura foi feita por V. Exa. é

um presente para a legião de idosos que temos em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que,  por solicitação do governador do Estado

contida na Mensagem nº 52/2015, o Projeto de Lei nº 1.915/2015 passa a tramitar em

regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O presidente – Requerimento Ordinário nº 1.901/2015, da Comissão de Segurança

Pública, em que solicita seja encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte

pedido  de  informações  sobre  a  existência  de  exigência  de  medidas  urbanísticas

compensatórias das empresas UNI-VH e MRV, em razão dos impactos urbanísticos

causados no Bairro Buritis  decorrentes de atividades das referidas empresas.  Em

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

como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento Ordinário nº 1.902/2015, da Comissão Extraordinária das Águas, em

que solicita seja encaminhado ao diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil –

CPRM – pedido de informações referentes ao resultado do estudo completo acerca

das águas minerais de São Lourenço, requerido por meio do ofício que menciona. Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.903/2015, da Comissão de Transporte, 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 as 6 e as 19 horas.  Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.904/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pedido de abertura dos arquivos

da Igreja Católica às Comissões Nacional e Estadual da OAB sobre a escravidão de

negros no Brasil.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo – Solicito 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.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente – Houve um problema técnico no sistema de votação, e os votos não

foram totalizados. A presidência vai renovar a verificação de votação. Avisamos aos

que não votarem e estiverem no Plenário que o voto será computado, conforme o

Regimento Interno.

Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Sr. Presidente, eu gostaria de saber de V. Exa.
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o que aconteceu com o painel. O deputado João Leite me perguntou o que aconteceu

com o painel. Eu gostaria de saber de V. Exa. o que aconteceu com o painel.

O presidente – Houve equívoco de alguma pessoa, e o painel se apagou.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Mas vimos ali 12 a 1.

O presidente – Foi um erro de digitação, um problema neurológico,  V. Exa. não

pode entrar nesse detalhe. Neurológico da máquina. Equívoco digital  por processo

neurológico. Entenda aí.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Presidente, V. Exa. é demais.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  –  Votaram  apenas  15  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A presidência torna a votação sem

efeito.

Encerramento

O presidente – A presidência 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  8,  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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  deste colegiado, o projeto de resolução em epígrafe “dispõe sobre a

estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo do Quadro

de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras providências”.

Publicada no Diário do Legislativo em 8/7/2015, a proposição foi distribuída à Mesa

da Assembleia para, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno, receber

parecer.
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Fundamentação

O projeto de resolução sob exame reúne em dois grupos os cargos de provimento

em  comissão  de  recrutamento  amplo  resultantes  da  transformação  proposta  no

Projeto  de  Lei  nº  2.443/2015,  estabelecendo nova sistemática  de  provimento  dos

cargos e de alteração de posicionamento dos servidores, de forma a simplificar  e

racionalizar os procedimentos necessários à estruturação dos gabinetes.

Vale destacar que a proposição em tela decorre de um esforço de compilar em uma

única  resolução  todas  as  normas  que  tratam  da  matéria,  uma  vez  que  existem

inúmeras normas vigentes, o que dificulta seu conhecimento e interpretação, já que

muitos dispositivos foram alterados ou revogados tacitamente.

Os  dois  grupos  criados  por  meio  do  projeto  são  o  Grupo  de  Assessoramento

Político-Parlamentar  –  Gapp  –,  responsável  pelo  assessoramento  direto  aos

parlamentares,  e  o  Grupo  de  Assessoramento  Político-Institucional  –  Gapi  –,

incumbido de prestar suporte à Mesa da Assembleia, às lideranças e às comissões.

Os  cargos  de  provimento  em  comissão  pertencentes  a  esses  grupos  serão  os

provenientes  da  transformação  dos  cargos  existentes  em  cargos  de  Assessor

Parlamentar,  conforme  acima  mencionado,  destacando-se  que  não  haverá

modificação do quantitativo já previsto na legislação em vigor.

Na  oportunidade,  atualiza-se  também  o  rol  das  atribuições  a  serem

desempenhadas pelos ocupantes dos cargos em questão, definindo, com clareza, as

atividades  demandadas  aos  os  servidores  em  atividade  na  sede  da  Assembleia

Legislativa – constituída pelo Palácio da Inconfidência e seus anexos – e fora da

sede,  seja  na  capital,  seja  no  interior,  uma  vez  que  é  cada  vez  mais  intensa  a

interiorização  das  atividades  voltadas  para  subsidiar  o  processo  legislativo,  a

interlocução com a sociedade e as ações de fiscalização.

Criam-se, por fim, 70 cargos efetivos de Analista Legislativo.  Desse quantitativo,

vinte e nove poderão ser providos a partir da entrada em vigor da resolução, e os

demais  a  partir  de  janeiro  de  2017.  A criação  desses  cargos,  que  são  de  nível

superior  de  escolaridade,  decorre  do  elevado  número  de  aposentadorias  de

servidores provenientes do Grupo de Execução, cujos cargos se extinguem com a

vacância.

A racionalização de custos, viabilizada por meio da celeridade e da simplificação
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dos processos de trabalho necessários à gestão de pessoal integrante das estruturas

de suporte direto à atividade parlamentar, é o principal objetivo que se busca atingir

com as modificações propostas.

Passando-se ao exame das questões de ordem constitucional e legal, destaque-se

que  a  Assembleia  Legislativa  detém  competência  para  dispor  sobre  a  criação,  a

transformação ou a extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e de sua

administração indireta, nos termos do inciso IV do caput do art. 62 da Constituição do

Estado.  Esse dispositivo,  em conformidade com o  princípio  da  simetria,  encontra

amparo no inciso IV do caput do art. 51 da Constituição da República.

Além disso, destaque-se que, quanto às despesas decorrentes da aprovação da

proposição em análise, em especial da criação dos cargos de Analista Legislativo,

estas  não  comprometem  o  equilíbrio  fiscal  nem  as  metas  estabelecidas  na  lei

orçamentária vigente. Os gastos com pessoal da Assembleia Legislativa encontram-

se  em  nível  bastante  inferior  ao  limite  prudencial  estabelecido  pela  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  que  é  de  1,9%  da  Receita  Corrente  Líquida  –  RCL.

Conforme se pode verificar  no  Demonstrativo  da Despesa de Pessoal  relativo  ao

primeiro quadrimestre de 2015, o gasto da Assembleia Legislativa na área de pessoal

foi de 1,1934% em relação à RCL, com a dedução de inativos e pensionistas, e de

1,5482%, sem essa dedução.

Pelas razões expostas e diante da falta de óbices, impõe-se como conveniente e

oportuna a aprovação do Projeto de Resolução nº 18/2015.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 18/2015

no 1º turno, na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente – Lafayette de Andrada,  relator  – Hely Tarqüínio –

Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 655/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa e resultante do desarquivamento do Projeto de



942
____________________________________________________________________________

Lei nº 3.498/2012, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a reserva obrigatória, no

Estado, de assento em teatros, cinemas, casas de  shows e espetáculos em geral

para acompanhante de pessoa com deficiência.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

por ela apresentado. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado para 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  655/2015  objetiva  garantir  reserva  de  assento  para

acompanhante de pessoa com deficiência em teatros, cinemas, casas de shows e de

espetáculos em geral. Segundo o autor, a medida propiciaria conforto e segurança à

pessoa com deficiência que necessite de auxílio de acompanhante. A Comissão de

Constituição e  Justiça  apresentou o  Substitutivo  nº  1,  alterando terminologias  em

desuso e adicionando o conteúdo proposto à Lei nº 17.785, de 2008, que estabelece

diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com dificuldade de

locomoção  aos  espaços  de  uso  público  no  Estado.  A Comissão  de  Defesa  dos

Direitos  da  Pessoa com Deficiência  propôs  o  Substitutivo  nº  2,  para  aprimorar  a

técnica legislativa.

Normas federais e estaduais disciplinam a reserva de vagas em estabelecimentos

de uso público para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A Lei nº

10.098, de 2000, e o Decreto nº 5.296, de 2004, que a regulamentou, vigentes no

País,  estabelecem  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  da

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive

para seus acompanhantes. O art. 12 da lei prevê expressamente a obrigatoriedade

das  normas  estabelecidas  pela  ABNT  para  todas  as  edificações.  A NBR  9050,

atualmente  em  vigor,  regulamenta,  em  detalhes,  a  disposição  de  assentos  para

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e seus acompanhantes.

Além da já citada Lei nº 17.785, de 2008, em Minas Gerais, a Lei nº 11.666, de
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1994, estabelece normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física

aos  edifícios  de  uso  público;  a  Lei  nº  13.799,  de  2000,  dispõe  sobre  a  política

estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência; e a Lei nº 20.622, de

2013, torna obrigatória a destinação preferencial de assentos para idosos, gestantes,

lactantes, pessoas acompanhadas por criança de colo e pessoas com deficiência ou

com mobilidade reduzida nos estabelecimentos que menciona.

No nosso entendimento,  os Substitutivos  nº  1 e nº  2 não refletem totalmente a

intenção do autor, pois inserem dispositivo em uma lei, a Lei nº 17.785, de 2008, que

trata especificamente de eventos e espetáculo em áreas públicas livres, como praças

e parques. Parece-nos adequado inserir dispositivo também na Lei 20.622, de 2013,

que trata  especificamente da  reserva de assentos em cinemas,  teatros, casas de

espetáculo,  instituições  financeiras,  auditórios,  salas  de  conferência,  estádios,

ginásios e outros estabelecimentos de natureza similar, motivo pelo qual propomos o

Substitutivo nº 3.

Do ponto de vista orçamentário e de repercussão financeira,  entendemos que a

norma não traz custos adicionais para governos e empresas, pois legislação federal

já  obriga  a  reserva  de  assentos  para  acompanhantes,  e  a  norma  NBR  9050,

amplamente utilizada no País, já regulamenta a adaptação de edificações.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 655/2015, em 1º turno, na forma do

Substitutivo  nº  3,  que  apresentamos,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

SUBSTITUTIVO Nº 3

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, e a Lei nº 20.622, de 15 de janeiro

de 2013, que torna obrigatória a destinação preferencial de assentos para idosos,

gestantes,  lactantes,  pessoas acompanhadas por  criança de colo e  pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida nos estabelecimentos que menciona
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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 – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 20.622, de 2013, o seguinte § 2º,

ficando o parágrafo único renumerado como § 1º:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – (…)

§ 2º – Deverão ser garantidos espaços para acompanhantes das pessoas citadas

no caput que deles necessitarem, na forma determinada por norma da ABNT.”.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Thiago Cota, relator – Vanderlei Miranda – Felipe Attiê –

Arnaldo Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.334/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante
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do desarquivamento do Projeto de Lei nº 483/2011, “proíbe a venda e o consumo de

bebidas  alcoólicas  nas  dependências  de  estádios  de  futebol  das  administrações

públicas direta e indireta do Estado nos dias de jogos”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  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,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em razão de semelhança de objeto, tramitam anexados à proposição os Projetos

de Lei nºs 1.773/2015, 1.957/2015, 2.094/2015 e 2.165/2015.

Fundamentação

O projeto sob análise proíbe a venda e o consumo, em dias de jogos, de bebida

alcoólica nas dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta

e indireta do Estado. No entanto, embora o  caput do art. 1º do projeto prescreva a

proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, o §

2º do mesmo dispositivo prevê que a venda desse tipo de bebida poderá ocorrer até o

intervalo  entre  o  primeiro  e  o  segundo tempo das  partidas de  futebol.  Assim,  na

verdade,  a  proposição  analisada  tem  o  objetivo  de  regulamentar  a  venda  e  o

consumo de bebida alcoólica nos jogos de futebol.

Inicialmente,  cumpre-nos  mencionar  que  o  tema  foi  discutido  em  reunião  de

audiência  pública  realizada  no dia  2/6/2015 pela  Comissão de  Esportes  e  dividiu

opiniões de parlamentares e convidados. Os que defenderam a liberação da bebida

alcoólica argumentaram que não há dados que comprovem a existência de relação

de  causa  e  efeito  entre  o  consumo  de  bebidas  e  o  aumento  da  violência  e

sustentaram, também, que a medida atrairia um público maior aos estádios. Como

exemplo,  citaram os jogos da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do

Mundo,  em  2014,  quando,  segundo  eles,  não  houve  registros  expressivos  de

violência associada às partidas de futebol. Todavia o Ministério Público e a Polícia

Militar se mostraram desfavoráveis à medida.

Saliente-se que a discussão se restringiu à liberação da cerveja, cujo teor alcoólico
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é  menor  do  que  o  de  outras  bebidas.  Neste  ponto,  é  importante  ressaltar  a

manifestação do deputado Antônio Jorge, o qual, naquela oportunidade, argumentou

que, se, por um lado, a cerveja possui, de fato, teor de álcool menor, por outro, seu

consumo  é  muito  maior.  Segundo  o  citado  parlamentar,  depois  que  chegam  à

corrente sanguínea, todas as bebidas alcoólicas fazem o mesmo efeito, afrouxando

as regras morais e sociais de quem as ingere.

Não obstante toda essa polêmica, a esta comissão compete analisar os aspectos

formais  da  proposição,  remanescendo para  as  comissões  de mérito  a  análise  de

questões relativas à conveniência e oportunidade da medida. Dentro desse contexto,

não vislumbramos vícios que impeçam a tramitação regular do projeto. A matéria não

está arrolada entre aquelas para as quais a Constituição reservou a determinados

órgãos ou autoridades, em caráter privativo, a competência para deflagrar o processo

legislativo. No que concerne à competência para legislar  sobre o tema, é possível

argumentar que o Estado está autorizado a exercê-la de forma concorrente com a

União, nos termos do art. 24, V, da Carta da República, segundo o qual compete à

União e aos estados legislarem concorrentemente sobre produção e consumo. No

campo da legislação concorrente, compete à União estabelecer normas gerais e aos

estados suplementar a legislação federal naquilo que lhe for peculiar; inexistindo lei

federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena.

Neste ponto, vale ressaltar que o Estatuto do Torcedor, a Lei Federal nº 10.671, de

2003, estabelece que:

“Art.  13-A –  São  condições  de  acesso  e  permanência  do  torcedor  no  recinto

esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei:

(...)

II – não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou

possibilitar a prática de atos de violência;”.

Com fundamento neste dispositivo, há quem argumente que o consumo de bebidas

alcoólicas  está  proibido  pela  legislação  federal,  uma  vez  que  o  citado  inciso  II,

embora não especifique a que tipo de “bebidas ou substâncias proibidas” se refere,

leva ao entendimento de que o álcool pode gerar violência. Conforme mencionamos

anteriormente,  o  tema  é  polêmico,  havendo  quem  sustente  a  inexistência  de
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pesquisas que demonstrem essa relação de causalidade e,  por  outro  lado,  quem

defenda a posição oposta.  Havendo dúvida  sobre  esse tema específico,  não nos

parece que caiba a esta comissão, no exercício de seu juízo preliminar, realizar tal

análise. A nosso ver, esse tema afigura-se pertinente às comissões de mérito.

Adicionalmente, é possível argumentar que o Estado pode legislar sobre a matéria

com fundamento no princípio autonômico e, por fim, que a proposta em questão trata

de  matéria  relativa  à  segurança  pública,  tema  que,  nos  termos  do  art.  144  da

Constituição Federal, é dever do Estado e responsabilidade de todos, devendo ser

exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas.

Entretanto,  a  proposição  merece  reparos.  A propósito,  o  deputado  Alencar  da

Silveira Jr., autor da proposta original, apresentou sugestão de alteração do projeto, a

qual  acatamos  integralmente,  por  meio  do  Substitutivo  nº  1,  ao  final  redigido.  O

substitutivo em questão propõe a regulamentação do tema, permitindo a venda e o

consumo em determinados locais e horários; ademais, cria penalidades tanto para os

torcedores  que  descumprirem  a  lei  quanto  para  os  fornecedores  de  bebidas.  A

sugestão se afigura razoável, mas é preciso ressaltar que alguns aspectos devem ser

aprofundados quando a matéria for  discutida nas comissões de mérito.  Cite-se, a

título  de  exemplo,  a  possibilidade  de  haver  ou  não  algum  limite  relativo  ao  teor

alcoólico da bebida liberada ou de a lei abranger outros eventos esportivos e não só o

futebol. Frise-se que, a teor do Substitutivo nº 1, todas as bebidas alcoólicas estariam

liberadas. Como já mencionamos, trata-se de assunto polêmico e que gerou grande

discussão durante  a citada audiência  pública,  mas,  que,  contudo,  refoge à  nossa

competência regimental.

A propósito, é necessário mencionar a existência de projetos anexados: o Projeto

de  Lei  nº  1.733/2015,  “proíbe  a  venda  e  o  consumo  de  bebida  alcoólica  nas

dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do

Estado e disciplina o transporte de passageiros nos dias de jogos”. O Projeto de Lei

nº  1.957/2015,  por  sua vez,  “dispõe  sobre  a  autorização  e  a  regulamentação  da

venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas

desportivas no Estado”. Com conteúdo muito semelhante ao anterior, o Projeto de Lei

nº 2.094/2015 também “dispõe sobre a autorização e regulamentação da venda e o



948
____________________________________________________________________________

consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas desportivas

no Estado”.  Por derradeiro, o Projeto de Lei nº 2.165/2015 define a cerveja como

bebida alcoólica.  Nos termos do parágrafo único  do  art.  1º  da  citada proposta,  a

“cerveja não é bebida suscetível de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência

em  estádios,  arenas  desportivas  e  eventos  esportivos”.  Em  relação  aos  citados

projetos, os mesmos argumentos utilizados para a proposição principal são aplicáveis

a eles.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.334/2015 na forma do Substitutivo nº 1 a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol

no Estado serão permitidos desde a abertura dos portões para acesso do público ao

estádio até o final do intervalo entre o primeiro e segundo tempos da partida.

Art. 2º – Cabe ao responsável pela gestão do estádio definir os locais nos quais a

comercialização e o consumo de bebidas serão permitidos.

Parágrafo  único  –  É  vedado  comercializar  ou  consumir  bebida  alcoólica  nas

arquibancadas do estádio.

Art.  3º – O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita o infrator às seguintes

penalidades, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 11 de outubro de

1990:

I – se consumidor, retirada das dependências do estádio e multa no valor de até

500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II  – se fornecedor,  advertência escrita  e multa no valor de até 5.000 (cinco mil)

Ufemgs.

Parágrafo único – A multa a que se refere este artigo poderá ser aplicada em dobro,

em caso de reincidência, assegurado o devido processo administrativo.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.334/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 483/2011, “proíbe a venda e o consumo, em

dias  de  jogos,  de  bebida  alcoólica  nas  dependências  de  estádios  de  futebol  das

administrações públicas direta e indireta do Estado” e foi distribuída 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.

Em razão de semelhança de objeto, foram anexados à proposição os Projetos de

Lei nºs 1.733, 1.957, 2.094, 2.165 e 2.425/2015.

Fundamentação

O projeto sob análise objetiva proibir a venda e o consumo, em dias de jogos, de

bebida  alcoólica  nas  dependências  de  estádios  de  futebol  das  administrações

públicas direta e indireta do Estado. O caput do art. 1º estabelece explicitamente essa

proibição, e o § 1º desse artigo estende a proibição a uma área de 500 metros em

torno dos estádios.  No entanto,  o  §  2º  prevê que a  venda de bebidas alcoólicas

poderá ocorrer até o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo das partidas de

futebol.

A temática  em  questão  tem  suscitado  grandes  debates,  de  modo  que  outras

proposições relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol

também foram apresentadas nesta legislatura, tendo sido anexadas à proposição em

exame. O Projeto de Lei  nº  1.733/2015 “proíbe a venda e o consumo de bebida
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alcoólica nas dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta

e indireta do Estado e disciplina o transporte de passageiros nos dias de jogos”. O

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”. O Projeto de Lei nº 2.094/2015 tem ementa idêntica à do

anterior. O Projeto de Lei nº 2.165/2015 “define a cerveja como bebida alcoólica” e

estabelece que “a cerveja não é bebida suscetível de gerar ou possibilitar a prática de

atos de violência em estádios, arenas desportivas e eventos esportivos”. Por fim, o

Projeto de Lei  nº  2.425/2015 “dispõe sobre a venda e o consumo de cerveja em

estádios e arenas esportivos no Estado de Minas Gerais”.

O  tema  objeto  de  todas  essas  proposições  foi  debatido  em  audiência  pública

realizada  no  dia  2/6/2015  pela  Comissão  de  Esportes  e  dividiu  opiniões  de

parlamentares e convidados. Os que defenderam a permissão do consumo da bebida

alcoólica argumentaram que não há dados que comprovem a efetiva existência de

correlação entre o consumo de bebidas e o aumento da violência. Como exemplo,

citaram os jogos da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em

2014, quando, segundo eles, não houve registros expressivos de violência associada

às partidas de futebol, apesar de o consumo das bebidas alcoólicas estar liberado

dentro  dos  estádios  nesses  eventos.  Por  outro  lado,  os  que  se  mostraram

desfavoráveis  à  liberação  do  consumo das  bebidas  nos  estádios  aduzem  que  a

manutenção da proibição é medida de prevenção à violência nos eventos esportivos.

Note-se que o consumo de bebidas alcoólicas associado aos jogos de futebol é um

traço marcante da nossa cultura, de modo que a proibição de uso do álcool dentro

dos estádios não vem surtindo o efeito esperado, devido ao consumo do álcool nas

imediações desses locais.  Nos arredores do Estádio Mineirão,  nos dias  de jogos,

inúmeros  estabelecimentos  comerciais  e  vendedores  ambulantes  fornecem  as

bebidas aos torcedores, antes e depois das partidas, trazendo transtornos para os

moradores da região, sobretudo devido à ausência de sanitários para utilização pelos

torcedores. O mesmo ocorre no entorno da Arena Independência, onde varandas e

garagens das residências próximas ao estádio se convertem em verdadeiros bares a

serviço dos torcedores.
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Assim,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  o  mérito  de  realizar  um  ajuste  do

ordenamento jurídico à realidade vigente, na qual o consumo de bebidas alcoólicas

associado ao futebol é um fato social.

Ademais,  podem  ser  considerados  controversos  eventuais  dados  que

correlacionem a proibição do consumo de bebidas à queda de incidentes infracionais

nos estádios.  Primeiramente,  como dito anteriormente,  porque a proibição tem se

mostrado inócua, pois permanece regular o consumo de bebidas alcoólicas associado

ao futebol nas imediações dos estádios pela população. Em segundo lugar, porque

outras medidas de redução da violência no futebol foram adotadas no mesmo período

de vigência da proibição em análise, tais como a limitação ou mesmo suspensão das

torcidas  organizadas  dentro  dos  estádios  e  o  endurecimento  das  regras  da

Confederação Brasileira de Futebol – CBF – sobre o tema, de modo que incidentes

de  torcedores  passaram  a  penalizar  os  clubes,  técnica  e  financeiramente.

Recentemente, os principais clubes de futebol  de Minas Gerais foram penalizados

pela  CBF,  perdendo  “mandos  de  campo”  por  exemplo,  devido  a  incidentes

provocados exclusivamente por suas torcidas, de modo que medidas como essas têm

levado  os  torcedores  a  buscar  uma  espécie  de  autorregulação  do  seu

comportamento.

Por todo o exposto, não vislumbramos razões efetivas para ir contra a proposição

em epígrafe, até porque o deputado Alencar da Silveira Jr., autor da proposta original,

apresentou sugestão de alteração do projeto, a qual a Comissão de Constituição e

Justiça acatou integralmente, por meio do Substitutivo nº 1. No texto proposto por

essa comissão, o art. 1º determina que a comercialização e o consumo de bebida

alcoólica nos estádios de futebol no Estado serão permitidos desde a abertura dos

portões para acesso do público ao estádio até o final do intervalo entre o primeiro e

segundo  tempos  da  partida.  O  art.  2º  estabelece  que  cabe  ao  responsável  pela

gestão do estádio  definir  os  locais  nos  quais  a  comercialização  e  o  consumo de

bebidas  serão  permitidos.  E  o  parágrafo  único  do  mesmo  dispositivo  proíbe

comercializar ou consumir bebida alcoólica nas arquibancadas do estádio.

Outrossim, entendemos que o Substitutivo nº 1 pode ser aprimorado. A proibição do

consumo da bebida alcoólica nas arquibancadas não se mostra razoável, podendo,
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inclusive, gerar transtornos para a administração do estádio, no sentido de fiscalizar o

cumprimento  da  proibição.  Por  essa  razão,  apresentamos  a  Emenda  nº  1,  que

objetiva suprimir o parágrafo único do art. 2º do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.334/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, abaixo redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 2º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente e relator – Professor Neivaldo – João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.334/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 483/2011, “proíbe a venda e o consumo de

bebidas  alcoólicas  nas  dependências  de  estádios  de  futebol  das  administrações

públicas direta e indireta do Estado nos dias de jogos”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

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

Financeira e Orçamentária.

No  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. No mérito, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, que apresentou. Cabe a

esta comissão analisar  os  impactos financeiros  da proposição,  nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Em razão de semelhança de objeto, tramitam anexados à proposição os Projetos

de Lei nºs 1.773, 1.957, 2.094 e 2.165/2015.

Fundamentação

O projeto sob análise “proíbe a venda e o consumo, em dias de jogos, de bebida
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alcoólica nas dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta

e indireta do Estado”. O texto original do projeto prescreve a proibição da venda e do

consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol das administrações públicas

direta e indireta do Estado, estende a proibição a uma área de 500m em torno dos

estádios de futebol e flexibiliza a regra por meio da permissão da venda de bebidas

alcoólicas até o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo das partidas de futebol.

O deputado Alencar da Silveira Jr., autor da proposta original, apresentou sugestão

de  alteração  do  projeto,  acatada  integralmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça e pela Comissão de Segurança Pública,  por  meio do  Substitutivo  nº  1.  O

substitutivo  prevê  que  a  comercialização  e  o  consumo  de  bebida  alcoólica  nos

estádios de futebol no Estado serão permitidos desde a abertura dos portões para

acesso do público  ao  estádio  até  o  final  do  intervalo  entre  o  primeiro e  segundo

tempos  da  partida.  Estabelece  que  cabe  ao  responsável  pela  gestão  do  estádio

definir  os  locais  nos  quais  a  comercialização  e  o  consumo  de  bebidas  serão

permitidos, desde que não ocorram nas arquibancadas do estádio. Por fim, normatiza

a aplicação de penalidades pelo seu descumprimento, sem prejuízo da aplicação do

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990).

A análise de mérito explicitou que o objeto dessa proposição é tema de recorrente

debate público, em que os defensores e os adversários da medida tentam fazer valer

seus  argumentos.  A defesa  da  permissão  do  consumo  da  bebida  alcoólica  se

fundamenta  na  inexistência  de  dados  que  comprovem  a  efetiva  existência  de

correlação entre o consumo de bebidas e o aumento da violência; por outro lado, a

defesa  da  proibição  do  consumo  das  bebidas  nos  estádios  é  sustentada  como

medida de prevenção à violência nos eventos esportivos. A comissão que procedeu à

análise  argumentou  que  o  consumo de  bebidas  alcoólicas  associado  a  jogos  de

futebol é um traço marcante da nossa cultura, de modo que a proibição de uso do

álcool dentro dos estádios vem sendo burlada sistematicamente pelos torcedores, por

via indireta, por meio da comercialização e do consumo nas imediações das arenas.

Por  fim,  considerou  que  a  proposição  tem  o  mérito  de  realizar  um  ajuste  do

ordenamento  jurídico  à  realidade  vigente,  uma  vez  que  o  consumo  de  bebidas

alcoólicas  associado  ao  futebol  é  um  fato  social.  Entretanto,  ponderou  que  seria

necessário  flexibilizar  a  regra  de  comercialização  e  consumo,  estendendo  sua

permissão à arquibancada das arenas.
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Assim, com o objetivo de adequar a proposição, a Comissão de Segurança Pública

opinou pela aprovação do projeto de lei com a Emenda nº 1, que apresentou e com a

qual  não  concordamos,  em  razão  de  não  se  alinhar  com  as  atuais  práticas

observadas internacionalmente.

No que diz respeito aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, não

há geração de despesas para o Tesouro Estadual. Quanto aos impactos econômicos

potenciais, entendemos que, do ponto de vista dos concessionários das arenas de

futebol (Estádio Mineirão e Estádio Independência), a permissão da comercialização

de álcool produzirá aumento de receita operacional. Tal aumento advirá da potencial

ocupação  de áreas  comerciais  ociosas  no  espaço das  arenas  (como ocorre,  por

exemplo,  na  Esplanada  do Mineirão),  o  que repercutirá  em geração adicional  de

recursos financeiros, em razão das rendas de aluguel proporcionadas pela ocupação

daqueles espaços.

Evidentemente, sob a ótica do Estado, incrementos da receita operacional daqueles

concessionários impactarão positivamente suas taxas de lucro, o que, por extensão,

contribui  para a manutenção do equilíbrio  econômico-financeiro  dos contratos  das

concessões,  reduzindo  a  probabilidade  de  ocorrência  de  pedido  de  revisões

contratuais.

Entretanto, entendemos que o texto da proposição, no que diz respeito às restrições

de comercialização e consumo de bebida alcoólica, pode ser aprimorado, razão pela

qual apresentamos emenda ao substitutivo.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.334/2015, no 1º turno, na forma do

Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a

Emenda nº 2, a seguir redigida, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de

Segurança Pública.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se, no parágrafo único do art. 2º do Substitutivo nº 1, a expressão “e

cadeiras” após o termo “arquibancadas”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva, relator – Celise Laviola – Fábio Cherem –

Professor Neivaldo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de

Minas Gerais – Copasa-MG”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que, em

análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma original.

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 objeto revogar o parágrafo único do art. 3º da Lei

nº  6.084,  de  1973,  e  acrescentar  à  mesma lei  o  art.  3º-A,  ampliando  a  área  de

atuação da Copasa-MG.

O  governador  do  Estado  afirma,  por  meio  da  Mensagem  nº  39/2015,  que  a

proposição  visa  “dotar  a  Copasa-MG  de  novos  instrumentos  de  governança

corporativa,  que lhe  permitam  desenvolver  as  atividades  previstas  em  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”. Salienta ainda que as medidas previstas

na proposta permitirão à empresa “proteger sua participação no mercado e ampliar

seus negócios, principalmente em áreas que ainda não vem atuando”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  à  tramitação  do  projeto,  afirmando  que  “a  matéria  de  que  trata  a

proposta relaciona-se à organização administrativa do Estado de Minas Gerais, o qual

possui, nos termos do art. 18 e 25 da Constituição de República, autonomia político-

administrativa”. Além disso, a comissão destacou que alterações na área de atuação

das subsidiárias devem ser feitas por lei, exigência atendida pelo projeto em análise.
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Por  último,  no que tange à transferência de servidores entre a Copasa-MG, suas

subsidiárias e demais empresas, a Comissão de Constituição e Justiça não detectou

vício de iniciativa, visto que a matéria “se encontra inserida na esfera de autonomia

do Estado e da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a

organização da sua administração direta e indireta e sobre direitos e deveres dos

seus agentes públicos”.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, destacou que a

proposta  visa  gerar  maior  competitividade  à  Copasa-MG,  além  de  aperfeiçoar  o

serviço de saneamento no Estado, razão pela qual opinou pela aprovação da matéria

na forma original.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da medida proposta não gera despesas para o erário, e consequentemente, não fere

a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

A matéria,  caso  aprovada,  permitirá  à  Copasa-MG ampliar  sua  área  de  atuação

mediante deliberação do Conselho de Administração, aumentar sua competitividade e

melhorar o serviço de saneamento prestado ao cidadão sem gerar custo adicional

para o Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.020/2015, em 1°

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  e  relator  –  Arnaldo  Silva  –  Thiago  Cota  –  Vanderlei

Miranda.

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS NºS 3 E 4 E SOBRE AS EMENDAS NºS 2

A 65 AO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado e do presidente  do Tribunal  de Justiça do

Estado de Minas Gerais,  o projeto de lei  em análise “dispõe sobre a utilização de

parcela dos depósitos judiciais realizados em processos vinculados ao Tribunal de
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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”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 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 n° 2, que

apresentou.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com

a Emenda nº 1, que apresentou.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentados em Plenário os

Substitutivos nºs 3 e 4, de autoria do deputado Bonifácio Mourão, e as Emendas nºs 2

a 65, de autoria dos deputados Sargento Rodrigues, Lafayette de Andrada, Geraldo

Pimenta, Ricardo Faria, Celinho do Sinttrocel, Felipe Attiê, João Vitor Xavier, Alencar

da Silveira Júnior, Dilzon Melo, Bonifácio Mourão, Luiz Humberto Carneiro, Gustavo

Valadares, Ione Pinheiro e Iran Barbosa, os quais vêm a esta comissão para receber

parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em análise  estabelece a  possibilidade de transferência  dos  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, bem como os respectivos acessórios e os depósitos que vierem a ser realizados,

para  conta  específica  do  Estado,  para  fins  de  custeio  da  previdência  social,  do

pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como de amortização da

dívida com a União.

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário em 1º turno,  o

projeto  recebeu  os  Substitutivos  nºs  3  e  4  e  as  Emendas  nºs  2  a  65,  os  quais

passamos a analisar.
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Os Substitutivos nos 3 e 4 e as Emendas nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 22, 28, 29, 30,

31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61

e 63 pretendem alterar o escopo do projeto, por meio de modificações de percentuais

de  transferência  de  valores  dos  depósitos  judiciais  ao  Executivo  e  do  fundo  de

reserva  a  ser  instituído,  aplicabilidade  das  medidas  constantes  no  projeto  aos

municípios, alteração da finalidade quanto ao uso dos recursos a serem transferidos,

restrição da natureza dos depósitos judiciais para fins de transferência, entre outras.

Dessa forma, esses substitutivos e emendas buscam, em última análise,  alterar a

intenção  original  da  proposição,  modificando  sobremaneira  a  sistemática  nela

estabelecida, motivo pelo qual somos pela sua rejeição.

Por sua vez, as Emendas nºs 9, 15, 23 e 53 têm por objetivo alterar ou suprimir os

arts.  2º  e  3º,  que  dispõem,  respectivamente,  sobre  a  remuneração  a  ser  paga

mensalmente pelo Estado ao TJMG e sobre a remuneração do montante total dos

depósitos transferidos. O objetivo dessas emendas não é compatível com a forma de

remuneração prevista no projeto, razão pela qual as rejeitamos.

As Emendas nºs 10, 12, 18, 39, 60, 64 e 65 promovem alterações no art. 4º, que

dispõe, em síntese, sobre a administração do fundo de reserva e a manutenção de

seu saldo. Tais emendas também alteram o escopo original do projeto, modificando a

sistemática nele estabelecida, motivo pelo qual opinamos pela sua rejeição.

Já o art. 5º, que estabelece a obrigatoriedade de inclusão no Orçamento do Estado

dos  recursos  provenientes  da  transferência,  é  objeto  de  alterações  por  meio  das

Emendas nºs  17,  24,  25 e 37,  que não devem ser  acolhidas,  por  não possuírem

pertinência com o conteúdo nele tratado.

Ao art. 6º foram apresentadas as Emendas n°s 20 e 21, as quais não devem ser

acatadas, pois, ao reduzir o prazo para que o Poder Executivo deposite montantes

necessários para honrar a devolução ou o pagamento do depósito judicial e alterar a

forma de bloqueio dos valores devidos ao depositante, tornam a medida inexequível.

A Emenda  nº  26  visa  ampliar  o  rol  de  destinatários  dos  extratos  referentes  à

movimentação  dos  depósitos  judiciais  para  órgãos  judiciários  referidos  na  Lei  de

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais.  Entendemos que a

redação constante no Substitutivo nº 2 já atende ao princípio da publicidade, de modo
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a possibilitar o conhecimento do saldo existente no fundo de reserva, razão pela qual

a rejeitamos.

A Emenda nº 19, que propõe a supressão do art. 8º do Substitutivo nº 2, não deve

ser  acolhida  em virtude do dispositivo  criar  mecanismo de garantia  em relação a

depósitos judiciais não abrangidos pela proposição.

As Emendas nºs 11 e 43 visam alterar o art. 9º do Substitutivo nº 2, que estabelece

a necessidade de celebração de termo de compromisso para a implementação das

medidas  constantes  no  projeto.  Entendemos  que  tais  emendas  não  podem  ser

aprovadas visto que o termo a ser celebrado já se insere no âmbito das atividades

administrativas  do  Estado,  não  cabendo  ao  Poder  Legislativo  sua  celebração,

alteração ou revogação à  autorização legal.  Ademais,  entendemos que a  medida

constante no projeto já atende ao princípio da publicidade.

Ao art. 10 foi apresentada a Emenda nº 47, a qual rejeitamos, uma vez que cria

obrigação para  o  Poder  Executivo  de  regulamentar  a  lei  no prazo de  trinta  dias,

interferindo, pois, no sistema de separação entre os Poderes.

As Emendas nºs 33 e 48 pretendem modificar o art. 11, que dispõe sobre a vigência

da  lei.  Entendemos  pela  sua  rejeição,  pois  a  existência  de  vacatio  legis não  se

coaduna  com  a  necessidade  emergencial  de  obtenção  dos  recursos  pelo  Poder

Executivo,  tal  como  apresentado  na  justificativa  quando  do  encaminhamento  do

projeto.

As Emendas nos 13 e 16 pretendem substituir a expressão “instituição financeira

custodiante” por “instituição financeira oficial”, porém devem ser rejeitadas por não

aludirem ao termo mais adequado à proposição.

Na oportunidade, julgamos necessário apresentar o Substitutivo nº 5, que, em sua

essência, promove novas mudanças de redação em atenção à técnica legislativa nos

arts. 1º, 2º, 4º e 8º e consolida em um único texto as alterações apresentadas pelas

comissões que antecederam a esta.

Por fim, as medidas pretendidas pelas Emendas nºs 27 e 62 já estão abrangidas no

Substitutivo nº 5, ao final apresentado.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  dos  Substitutivos  nos  3  e  4  e  das
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Emendas n°s 2 a 26, 28 a 61 e 63 a 65 ao Projeto de Lei n° 2.173/2015 e pela

aprovação do Substitutivo n° 5, a seguir apresentado.

Deve-se ressaltar que, com a aprovação do Substitutivo nº 5, ficam prejudicados o

Substitutivo  n°  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça,  o  Substitutivo  nº  2,  da

Comissão  de  Administração  Pública,  e  as  Emendas  nºs  1,  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, 27 e 62, incorporados ao Substitutivo nº 5.

SUBSTITUTIVO Nº 5

Dispõe  sobre  a  utilização  de  depósitos  judiciais  em  dinheiro,  tributários  e  não

tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas  Gerais  –  TJMG –,  para  o  custeio  da  previdência  social,  o  pagamento  de

precatórios e assistência judiciária e a amortização da dívida com a União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –

poderão ser transferidos para conta específica do Poder Executivo, para o custeio da

previdência  social,  o  pagamento  de  precatórios  e  assistência  judiciária  e  a

amortização da dívida com a União.

§  1º  –  Esta  lei  aplica-se  aos  depósitos  judiciais  existentes  na  data  de  sua

publicação  na  instituição  financeira  encarregada  de  custodiá-los,  bem  como  aos

respectivos  acessórios,  e  aos  depósitos  que  vierem  a  ser  realizados  após  a

publicação desta lei.

§  2º  –  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  depósitos  judiciais  tributários

transferidos aos municípios por força de lei.

§  3º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  corresponderá  ao

percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total dos depósitos judiciais,

apurado na forma do art. 4°, durante o primeiro ano de vigência desta lei, e de 70%

(setenta por cento) desse valor total, no período subsequente.

§ 4º – A parcela não transferida dos depósitos judiciais a que se refere o caput 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 correspondente.
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Art.  2º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  será  objeto  de

remuneração mensal paga pelo Poder Executivo ao TJMG, no percentual de 0,3%

(zero vírgula três por cento) do saldo atualizado desse montante, apurado, na forma

do art. 4°, no primeiro dia de cada mês.

Parágrafo único – A remuneração a que se refere o caput será paga até o dia 20 de

cada mês, ou o TJMG reterá, no ato da transferência de que trata esta lei, o valor

referente à remuneração devida.

Art. 3º – Além do pagamento a que se refere o art. 2º, o Poder Executivo garantirá a

remuneração  do  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei,  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 § 4º do art. 1º, será calculado o valor total dos depósitos judiciais, que

corresponderá à soma do valor integral dos depósitos existentes na data da primeira

transferência  ao  Poder  Executivo  com  os  depósitos  posteriormente  realizados,

atualizada  com  base no índice  acordado entre  o  TJMG e  a  instituição  financeira

custodiante, deduzidos os pagamentos e restituições realizados.

§ 1º – Após a apuração do valor total dos depósitos judiciais a que se refere o

caput, será observado o seguinte:

I – durante o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do fundo de reserva for

inferior  a  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o

Tesouro Estadual o recomporá, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual,

no prazo de trinta dias;

II – após o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do fundo de reserva for

inferior  a  30% (trinta  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o  Tesouro

Estadual o recomporá, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual,  no

prazo de trinta dias;

III  –  se o saldo do fundo de reserva for  superior  aos percentuais  previstos nos

incisos I e II, a diferença será transferida, após a providência prevista no parágrafo

único do art. 2º, para a conta específica a que se refere o caput do art. 1°.

§ 2º – A apuração a que se refere o caput deste artigo será realizada pela instituição

financeira custodiante, e o valor apurado será comunicado ao Poder Executivo e ao

TJMG no primeiro dia de cada mês.
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§ 3º – A transferência de que trata esta lei será suspensa sempre que o saldo do

fundo de reserva for inferior ao percentual indicado nos incisos I e II do § 1º deste

artigo ou no caso de descumprimento do disposto no art. 2º.

Art. 5º – Os recursos provenientes da transferência de que trata esta lei constarão

no orçamento do Estado como fonte de recursos específica, com a identificação de

sua origem e aplicação.

Art. 6º – Caso o saldo do fundo de reserva a que se refere o § 4º 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  correspondente,  o  TJMG

comunicará o fato ao Poder Executivo, que disponibilizará, em até três dias úteis, por

meio de depósito no fundo de reserva, a quantia necessária para honrar a restituição

ou o pagamento do depósito judicial.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput, o TJMG

bloqueará a quantia necessária à restituição ou ao pagamento do depósito judicial

diretamente nas contas mantidas pelo Poder Executivo em instituições financeiras,

inclusive mediante a utilização de sistema informatizado.

Art. 7º – A instituição financeira custodiante disponibilizará ao Poder Executivo e ao

TJMG, diariamente, extratos com a movimentação dos depósitos judiciais, indicando

os saques efetuados, os depósitos e os rendimentos, bem como o saldo do fundo de

reserva, apontando eventual excesso ou insuficiência.

Parágrafo único – Os depósitos judiciais de que trata esta lei serão mantidos pela

instituição financeira custodiante em contas individualizadas, com a menção expressa

à  quantia  total  depositada,  acrescida  dos  respectivos  rendimentos,  ao  montante

transferido e ao remanescente em poder da instituição financeira.

Art. 8º – É vedado à instituição financeira custodiante sacar do fundo de reservas a

que  se  refere  o §  4º  do  art.  1º  importâncias  relativas  a depósitos  efetuados não

abrangidos por  esta lei,  para a devolução a depositante ou para a conversão em

renda do Estado.

Art. 9º – O Poder Executivo firmará termo de compromisso com o TJMG para a

implementação do disposto nesta lei.

Art. 10 – A custódia e a administração da integralidade dos depósitos judiciais a que
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se refere esta lei caberá ao TJMG, incumbindo ao Poder Executivo a regulamentação

desta lei no âmbito das ações que lhe couberem.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  e  relator  –  Arnaldo  Silva  –  Cabo  Júlio  –  Professor

Neivaldo – Fábio Cherem.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste colegiado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a estrutura de

cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo do Quadro de Pessoal da

Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras providências”.

Publicada no Diário do Legislativo, em 8/7/2015, a proposição foi distribuída à Mesa

da Assembleia para, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno, receber

parecer.

Fundamentação

A proposição sob exame altera a estrutura dos cargos de provimento em comissão

do Quadro  de  Pessoal  da  Casa,  com a  intenção de promover  a  atualização e  o

aprimoramento das normas que tratam da matéria.

Com as alterações propostas, o suporte às  atividades dos parlamentares e dos

órgãos  coletivos  será  desempenhado  por  ocupantes  do  cargo  de  assessor

parlamentar,  o  qual  passará  a ser  o único  cargo de provimento  em comissão de

recrutamento  amplo  da  estrutura  de  cargos  da  Assembleia.  Busca-se,  assim,  a

racionalização  de  custos  por  meio  da  simplificação  dos  processos  de  trabalho

necessários  à  gestão  do  pessoal  integrante  das  estruturas  de  suporte  direto  à

atividade parlamentar.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame dos aspectos formais relativos ao

tema abordado.

Do ponto de vista constitucional e legal, destaque-se que a Assembleia Legislativa

detém, em conformidade com o disposto no art. 62, IV, da Constituição do Estado,

competência para “dispor sobre a criação, a transformação ou a extinção de cargo,



964
____________________________________________________________________________

emprego e função de seus serviços e de sua administração indireta”;  contudo, de

acordo com o inciso IV do  caput do art. 51 da Constituição da República, desde o

advento da Emenda à Constituição nº 19, de 4/6/1998, há necessidade da edição de

lei material e formal para a fixação e a alteração da remuneração de servidores das

casas  legislativas.  Como  está  sendo  proposta  uma  alteração  na  sistemática  de

remuneração  dos  servidores  de  recrutamento  amplo,  a  matéria  encontra-se

devidamente tratada em projeto de lei, em total consonância, pois, com o regramento

constitucional.

Embora as alterações propostas pelo projeto tenham relação com a remuneração

de servidores da Casa,  cumpre salientar que tais alterações não comprometem o

equilíbrio fiscal nem as metas estabelecidas na lei orçamentária vigente, uma vez que

tais mudanças visam a alterar a sistemática propriamente dita da remuneração, mas

não  a  promover  alteração nos  vencimentos  dos  cargos  existentes.  Além  disso,  é

importante  salientar  que  os  gastos  com  pessoal  da  Assembleia  Legislativa  se

encontram em nível  bastante inferior  ao limite prudencial  estabelecido pela Lei de

Responsabilidade  Fiscal,  que  é  de  1,9%  da  Receita  Corrente  Líquida  –  RCL.

Conforme se pode verificar  no  Demonstrativo  da Despesa de Pessoal  relativo  ao

primeiro quadrimestre de 2015, o gasto da Assembleia Legislativa na área de pessoal

foi de 1,1934% em relação à RCL, com a dedução de inativos e pensionistas, e de

1,5482%, sem essa dedução.

Relativamente ao mérito do projeto de lei em tela, é importante destacar que as

alterações  por  ele  propostas  estão  em  conformidade  com  o  Direcionamento

Estratégico  da  Assembleia,  que  visa,  entre  outros  objetivos,  a  “disponibilizar  os

recursos  necessários  para  aprimorar  o  desempenho  das  atividades  do  Poder

Legislativo”  e  a  “assegurar  alto  nível  de  capacitação  e  desempenho  do  corpo

gerencial  e  técnico”.  As medidas  contidas no  projeto  de  lei  que ora  examinamos

inserem-se,  assim,  no  rol  dos  objetivos  a  serem  alcançados  pela  Assembleia

Legislativa até 2020.

Pelas razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação do

Projeto de Lei nº 2.443/2015.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.443/2015 no

1º turno, na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente – Lafayette de Andrada,  relator  – Hely Tarqüínio –

Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2015

ATA

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes

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

Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.444 a 2.492/2015 – Requerimentos nºs 1.451 a

1.500/2015 – Requerimento Ordinário nº 1.909/2015 – Comunicações: Comunicações

das Comissões de Meio Ambiente e de Turismo – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações –

Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.904  a  1.909/2015;

aprovação – Requerimento  nº  457/2015;  aprovação –  Requerimento nº  779/2015;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 – Requerimento nº 824/2015; aprovação –

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

Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015; votação

nominal  da Emenda nº 44;  discursos dos deputados  João Leite e Durval  Ângelo;

rejeição; votação nominal da Emenda nº 52; discursos dos deputados Arlen Santiago

e  Durval  Ângelo;  rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  55;  discursos  dos

deputados  Bonifácio  Mourão  e  Iran  Barbosa;  rejeição  –  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 – 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 – Deiró Marra – Dilzon

Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval
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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 –

Léo  Portela  –  Leonídio  Bouças  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Marília  Campos  –

Missionário  Marcio  Santiago –  Neilando Pimenta  –  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.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 14 horas, 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 Ulysses Gomes, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba,

encaminhando cópia de moção de parabéns e agradecimento dessa Casa Legislativa

ao Sgt. PM Orlando Costa de Souza pelo eficiente exercício de sua função policial

nesse  município,  principalmente  por  sua  atuação  no  Programa  Educacional  de

Resistência às Drogas.

Do Sr. Júlio César Luciano, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça de

Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.173/2013, da Comissão de Direitos Humanos.
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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 2.444/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.743/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas projetistas e de construção civil

proverem os imóveis residenciais e comerciais de dispositivo para captação de água

de chuva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigadas as empresas projetistas e de construção civil a prover

coletores, caixa de armazenamento e distribuidores para água de chuva, nos projetos

de  empreendimentos  residenciais  que  contenham  mais  de  vinte  unidades

habitacionais ou nos de empreendimentos comerciais com mais de 50m² (cinquenta

metros quadrados) de área construída, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – A caixa coletora de água de chuva, nos empreendimentos residenciais e

comerciais referidos nesta lei, terá tamanho compatível com o previsto nas normas

vigentes.

Parágrafo  único  –  As águas  de chuva captadas serão armazenadas  em caixas

coletoras próprias, sendo sua utilização voltada para usos secundários, como lavação

de prédios e veículos automotores, irrigação de jardins, descarga em vasos sanitários

e demais atividades conexas, vedado o uso para consumo e higiene pessoal.

Art. 3º – As empresas projetistas e de construção civil  terão o prazo de cento e

oitenta dias para adequarem seus projetos ao cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação:  A  proposição  obriga  as  empresas  de  construção  civil  a  instalar

dispositivo para a captação de água de chuva nos imóveis residenciais e comerciais,

aproveitando-a  para  fins  secundários,  como,  por  exemplo,  lavagem  de  prédios  e

veículos, irrigação de jardins, descargas de vasos sanitários e outros.
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Anualmente,  o governo do Estado,  por  meio da Companhia de  Saneamento de

Minas Gerais – Copasa-MG –, investe milhões de reais no tratamento de água. A

utilização dessa água tratada para atividades não relacionadas ao consumo humano

proporciona  imenso  desperdício  dos  recursos  hídricos  oferecidos  à  sociedade,

aumentando os custos para o consumidor final.

Além disso, podemos enxergar um prejuízo em relação ao meio ambiente, uma vez

que, no contexto atual, é constante a preocupação com a possível escassez desse

recurso natural de importância vital.

Portanto,  a aprovação deste projeto de lei  é  de suma importância, tanto para a

economia dos gastos mensais  do consumidor  final  quanto para a preservação do

meio  ambiente,  a  partir  do  momento  em  que  a  sua  intenção  é  condicionar  a

sociedade a utilizar a água de chuva para as atividades consideradas secundárias.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação deste projeto

de lei, de grande relevância para a sociedade mineira.

– 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 2.445/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.036/2012)

Torna  obrigatório  que  os  veículos  usados  para  o  transporte  intermunicipal  de

passageiros  sejam  monitorados  remotamente  e  contem  com  rastreador  e

equipamento que, por meio de imagens, auxilie o motorista em sua condução.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os veículos utilizados para a prestação de serviço público pelas empresas

sob a permissão de tráfego pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais – DER-MG – devem ser monitorados remotamente, conter equipamento que

permita seu rastreamento e ter conexão com o Sistema de Posicionamento Global –

GPS –,  de  forma a,  por  meio  de  imagens,  auxiliar  o  motorista  na  condução dos

veículos destinados ao transporte de passageiros em viagens intermunicipais.

Art. 2º – Os contratos de permissão para as empresas que forem contratadas pelo

Estado observarão o disposto no art. 1º.
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Art.  3º  –  Em  caso  de  descumprimento  da  norma  por  parte  das  entidades  que

exploram  o  serviço  de  transporte  intermunicipal  de  passageiros,  serão  aplicadas,

gradativamente, as seguintes penalidades:

I – notificação que estabeleça prazo de trinta dias para adequação à lei;

II – multa de 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) por veículo;

III – revogação do alvará de licença para a prestação do serviço.

Parágrafo único – Serão estipuladas formas e mecanismos para que os infratores

exerçam o contraditório e a ampla defesa.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no

prazo de cento e vinte dias.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: É só abrir as páginas dos jornais semanalmente para lermos sobre

rotineiras práticas de assaltos e roubos a passageiros em ônibus que fazem rotas por

vários  rincões  de  nosso  Estado.  São  frequentes  essas  ações  de  bandidos.  Em

algumas ocasiões, chega-se a humilhar as pessoas que são transportadas, e não são

raros os constrangimentos de que são alvo os usuários de um serviço que não é

prestado com segurança.

O transporte coletivo em Minas Gerais deve e pode ser monitorado por rastreadores

on-line. É o que pretende este projeto de lei. A intenção é permitir que os órgãos de

segurança pública possam rastrear e monitorar, sempre que necessário, veículos que

podem ser  alvo  de  assaltos  e  de  sequestros.  Temos  que empreender  ações que

combatam a criminalidade e sirvam de ferramenta aos órgãos de inteligência e de

proteção à vida do cidadão.

Esta  proposição  estabelece  que  os  veículos  permissionários  da  prestação  do

serviço  público  de  transporte  de  passageiros  em  viagens  intermunicipais  sejam

equipados com instrumentos que possibilitem seu rastreamento e tenham conexão

com  o  Sistema  de  Posicionamento  Global  –  GPS  –,  medida  que  deve  alcançar

também os serviços prestados sob a forma de concessão e de convênios celebrados

pelo governo do Estado com essa finalidade.
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O projeto  determina,  ainda,  que o Executivo  exija,  em todas as renovações de

contratos  e  assinaturas  de  novos  contratos  de  permissão  da  exploração  dessa

atividade, a instalação desse equipamento em todos os veículos que integram a frota

que estará à disposição do usuário do serviço público.

A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos e deve

ser exercida para a proteção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio, nos termos do art. 136 da Carta Mineira.

Ao tornar obrigatória a instalação de equipamentos de rastreamento e de GPS nos

veículos, o projeto visa a assegurar serviços de melhor qualidade aos cidadãos, pois

é  incontestável  que  tais  instrumentos,  em  face  dos  recursos  tecnológicos  neles

empregados  podem  contribuir  significativamente  para  o  êxito  das  ações  estatais,

principalmente  quando  se  trata  de  questões  atinentes  à  segurança  pública  e  à

proteção da vida.

Os veículos equipados com rastreadores e com GPS têm mais possibilidades de

ser localizados quando são alvo de criminosos, e a prestação de socorro às vítimas

de acidentes pode ser feita com mais eficiência e precisão, com reflexos positivos na

vida dos cidadãos.

A  administração  pública,  sempre  que  possível,  deve  tomar  as  medidas  mais

vantajosas para o interesse da coletividade, especialmente as que estão em plena

sintonia com o princípio da eficiência, que requer celeridade, atualidade das técnicas

e aperfeiçoamento dos meios de ação estatal,  com vistas à proteção do interesse

público e da vida do cidadão.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.276/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.446/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.816/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  casas  lotéricas  localizadas  no  Estado

instalarem câmeras de segurança em suas áreas externas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  casas  lotéricas  situadas  no  Estado  deverão  instalar  e  manter  em
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funcionamento câmeras de vídeo em sua área externa, em quantidade suficiente para

abranger todo o seu entorno.

Parágrafo único – O monitoramento será feito por meio de gravação nos locais a

serem  protegidos,  nas  24  horas  do  dia,  devendo  as  imagens  ser  salvas  por  um

período de três meses e colocadas à disposição do poder público, especialmente das

autoridades policiais, sempre que solicitadas.

Art. 2º – As instituições bancárias e as casas lotéricas terão o prazo de noventa dias

para adequar-se a esta lei a contar de sua publicação.

Art. 3º – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator a

multa  diária  de  100 Ufemgs (cem Unidades  Fiscais  do Estado de Minas Gerais),

dobrada a cada reincidência.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de

sessenta dias contados de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação: São crescentes os assaltos a casas lotéricas em todo o Estado de

Minas Gerais.  Entre janeiro e maio de 2010,  62 casas lotéricas foram vítimas de

roubos a mão armada enquanto, no mesmo período de 2009, foram registradas 44

ocorrências dessa natureza.

O incremento da segurança das casas lotéricas não foi capaz de acompanhar o

crescimento desses estabelecimentos, que contam com movimento cada vez maior

de pessoas, pois passaram a desempenhar funções que antes eram desempenhadas

exclusivamente  por  bancos,  tais  como  saques  de  benefícios  e  de  poupança,

depósitos e pagamentos.

É cediço que dispositivos como cofre, alarme e circuito fechado de TV são exigidos

das casas lotéricas como itens de segurança; contudo, percebe-se que esses itens

devem  ser  reforçados,  tendo  em  vista  o  enorme  número  de  assaltos  que  tais

estabelecimentos têm sofrido ultimamente.

A obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança na área externa desses

estabelecimentos  visa  a  inibir  a  atuação  dos  assaltantes,  além  de  facilitar  as
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operações policiais no intuito de identificar e prender os meliantes, mostrando-se de

extrema importância para a segurança pública.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei, direcionado à garantia da segurança e da paz social de toda a sociedade mineira.

–  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 2.447/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.025/2014)

Autoriza  o  Estado  de  Minas  Gerais  a  implementar  o  projeto  Viva  o  Circo  e

disponibilizar  áreas públicas,  nos municípios,  próprias para abrigar  os  circos e as

companhias de teatro itinerantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a implementar o projeto Viva o

Circo e disponibilizar áreas públicas, em convênio com os municípios, próprias para

abrigar companhias circenses e de teatro itinerante.

Art. 2º – Os convênios firmados entre o Poder Executivo, através da Secretaria de

Estado  de  Cultura,  e  os  municípios  interessados  deverão  prever  a  infraestrutura

necessária para a instalação e funcionamento das companhias.

Art.  3º  –  Os  órgãos  municipais  conveniados  estabelecerão,  dentro  de  sua

programação, as demais diretrizes necessárias para a efetivação dos convênios.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A importância do circo como patrimônio cultural brasileiro é maior do

que se imagina. A história do teatro, da música, dos discos e do cinema passa pelo

picadeiro.

O circo é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. A tradição

circense tem origem milenar, na Eurásia. Há cerca de cinco mil  anos, pinturas de

acrobatas, contorcionistas e equilibristas foram descobertas na China, surgindo daí

uma  hipótese  do  surgimento  da  arte  circense.  Naquela  época,  a  acrobacia  era
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utilizada  como  forma  de  treinamento  para  os  guerreiros,  pois  gerava  agilidade,

flexibilidade e força. Suas raízes vêm, também, do Egito dos faraós, da Índia milenar,

da Grécia antiga, de Roma e de Constantinopla, segundo historiadores. Estima-se

que, hoje,  cerca de dois mil  circos circulem pelo território  nacional.  É modalidade

artística de tradição familiar, passada de geração para geração.

Até as décadas de 50 e 60, só o circo conseguia chegar a todos os municípios do

País. O teatro, o cinema e o rádio não conseguiam isso. E os espetáculos circenses

eram completos: tinham música, dança, teatro, acrobacias, mágicas, animais.

O circo como se conhece hoje, dito moderno – para diferenciar dos circos gregos e

romanos –, nasceu no final do século XVIII, na Inglaterra. Ele é resultado da união de

membros da Real Cavalaria Inglesa, com artistas de rua, do teatro, da dança. Ser

artista circense significava dominar várias linguagens. Só no início do século XIX é

que esses espaços de apresentação passaram a se denominar circo.

O circo chegou ao Brasil no início do século XIX, sendo o primeiro registro de 1930.

Mas antes disso, em 1810, pesquisadores argentinos já registravam a presença de

circos brasileiros em Buenos Aires. Ele não nasce na lona, mas em espaço físico feito

de alvenaria e madeira. Por conta disso, passavam muito tempo no mesmo local.

Atualmente, as atrações circenses são mais modernas e trazem muitas novidades

tecnológicas, exemplo disso é o Cirque du Soleil.

Por essas razões, apresentamos esse projeto, cuja essência é resgatar o circo para

as novas gerações, e esperamos vê-lo apoiado e aprovado pelos nobres pares.

– Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.762/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.448/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.067/2012)

Institui a obrigatoriedade da adoção de pavimentação ecológica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a obrigatoriedade da adoção de pavimentação ecológica nas

edificações  a  serem  construídas  após  cinco  anos  contados  a  partir  da  data  da

publicação desta lei, em terrenos naturais, quando da implantação de:
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I – vias internas de condomínios públicos ou privados;

II – passeios de logradouros públicos;

III – áreas pavimentadas de praças e quarteirões fechados;

IV – áreas abertas destinadas a estacionamento de veículos;

V – ciclovias;

VI – vias públicas de trânsito local em novos loteamentos residenciais;

VII – áreas pavimentadas descobertas em imóvel de uso residencial, comercial e

industrial.

§ 1º – A adoção da pavimentação ecológica será dispensada em parte da área a ser

pavimentada, ou em seu todo, nos casos em que se comprove, por meio de laudo

técnico, que o uso desse pavimento é incompatível com as condições podológicas ou

topográficas do local,  que o uso desse tipo de pavimento é incompatível  com as

atividades previstas para o local ou prejudicial à garantia de plena acessibilidade.

§ 2º  – São consideradas vias  públicas  de  trânsito local  as  vias  essencialmente

residenciais  que  apresentam  como  principal  função  o  acesso  aos  lotes  e  se

caracteriza por prever o atendimento de tráfego de veículos leves.

Art. 2º – Para fins desta lei, entende-se como pavimento ecológico todo tipo de piso

permeável  ou semipermeável  que permita o escoamento de água,  a aborção das

águas pluviais em condições naturais e a recarga de aquífero.

§  1º  –  A pavimentação  ecológica  deverá  ser  executada  utilizando-se  a  melhor

tecnologia existente de acordo com o tipo de uso da área e poderá ser executada em:

I – blocos de concreto do tipo intertravado rejuntados com materiais permeáveis;

II – blocos vazados preenchidos com grama;

III – asfalto poroso;

IV – concreto poroso que permita a passagem da água em razão de alto índice de

vazios interligados existentes.

§  2º  –  O terreno  a  ser  pavimentado  será  previamente  preparado com vistas  a

garantir a capacidade de infiltração das águas pluviais.

§  3º  –  Após  a  aprovação do projeto,  por  parte  do  órgão competente do Poder

Executivo, é vedada qualquer impermeabilização adicional de superfície.

Art.  3º  –  Caberá  ao  Poder  Executivo,  por  meio  do  órgão  competente,  analisar,
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deliberar e fornecer  as diretrizes,  para o atendimento do que dispõe esta lei,  nos

casos de projetos de parcelamento do solo e núcleos habitacionais urbanos a serem

implantados que se enquadrem em, pelo menos, uma das seguintes especificações:

I – projetos de loteamentos para fins habitacionais;

II  – projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamento de vias

públicas existentes;

III – projetos de desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais

de dez lotes  não servidos por  redes de água e de coleta de esgotos,  meios-fios,

sarjetas, drenagem, energia e iluminação pública;

IV  –  projetos  de  condomínios  residenciais  que  se  enquadrem  em  uma  das

seguintes situações:

a) condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais) com mais de duzentas

unidades  ou  com  área  de  terreno  superior  a  50.000,00m²  (cinquenta  mil  metros

quadrados);

b) condomínios verticais com mais de duzentas unidades ou com área de terreno

superior a 50.000,00m² (cinquenta mil metros quadrados) que não sejam servidos por

redes de água e de coleta de esgotos,  meios-fios,  sarjetas,  drenagem, energia e

iluminação pública;

c) condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais) localizados

em área especialmente protegidas  pela legislação ambiental  com área de terreno

igual ou superior a 10.000,00m² (dez mil metros quadrados).

Parágrafo  único  –  Os  projetos  não  enquadrados  nas  hipóteses  previstas  neste

artigo  deverão,  do  mesmo  modo,  atender  às  disposições  da  legislação  vigente,

facultando-se ao interessado requerer a apreciação e aprovação por parte do Poder

Executivo.

Art. 4º – O Poder Executivo promoverá campanha de incentivo ao uso do pavimento

ecológico de que trata esta lei.

Art.  5º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.
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Rosângela Reis

Justificação: A impermeabilidade do solo é uma das grandes vilãs do meio ambiente

urbano,  pois  não  permite  que  a  água  seja  absorvida  pela  terra,  altera  as  suas

características de volume e qualidade e ajuda a causar enchentes.  Muitos são os

benefícios  da  utilização  do  pavimento  ecológico  como  solução  sustentável  para

melhoria  do  meio  ambiente  pela  sua  capacidade  em  devolver  parte  da

permeabilidade ao solo e absorção da água com maior rapidez e em condições mais

naturais,  contribuindo  como  forte  aliado  para  a  redução  das  ilhas  de  calor,  pois

aumenta a evapotranspiração diminuindo o calor urbano, para a recarga de aquíferos

subterrâneos e controle da poluição do pluvial, quando aumenta a retenção de água

de  chuva  por  um  período  cinco  vezes  maior  que  os  materiais  utilizados

convencionalmente, evitando a poluição de rios pelo arraste de partículas e nutrientes

por enxurradas, e aliado na manutenção das vazões dos cursos d'água nas épocas

de seca.  A expectativa é que no futuro o pavimento ecológico ajude a reduzir  os

riscos de alagamentos e enchentes que vem mudando a rotina, principalmente, nas

grandes concentrações urbanas na época das chuvas.

Pesquisadores, por enquanto, indicam a pavimentação ecológica apenas para vias

de  tráfego  leve  localizadas  em  áreas  residenciais  ou  em  grandes  áreas  como

estacionamentos a céu aberto. Mas seguramente a inovação tecnológica permitirá

seu uso futuramente, também ao longo das vias públicas, integrando-se no esforço

que  começa  a  ser  desenvolvido  nas  grandes  cidades,  uma vez  que  as  técnicas

comerciais de combate às cheias se mostram insuficientes, que é a renaturalização

dos córregos, com o fim da canalização de concreto e da impermeabilização das

margens.

A retirada  do  concreto  é  uma solução sustentável  no  combate  ao  impacto  das

enchentes, pois aumenta a aborção pelas margens e retarda a chegada aos pontos

críticos, e vem sendo adotado no exterior, em cidades como Seul, que transformou

um canal poluído e fétido em parque, ou como Paris onde, no La Bièvre, estão sendo

retirados canais construídos há mais de 200 anos, e nos Estados Unidos, onde foi

criado um manual de orientação sobre renaturalização dos rios. Soluções justamente

contrárias,  como  podemos  perceber,  ao  que  vem  sendo  implantado  na  capital

mineira, com a construção do Boulevard Ribeirão Arrudas.
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A existência do pavimento ecológico não é propriamente nova, uma vez que sua

criação remonta à década de 1980, com a utilização do asfalto poroso para combater

uma questão de segurança nas estradas, decorrente do fenômeno da aquaplanagem,

que reduz a aderência do veículo quando atravessa uma lâmina d'água.

A proposta  contida  neste  projeto  de  lei  procura  contribuir  para  a  diminuição no

escoamento da água das chuvas em condições mais naturais e, independentemente

da  sua  atual  limitação  de  uso  em  vias  de  trânsito  pesado,  devido  aos  custos

econômicos  superiores  em  25%  ao  convencional,  permitirá  que  administradores

públicos do futuro a adotem como uma solução sustentável para o meio ambiente

urbano,  pois fatores  como inovação e relação custo-benefício de sua implantação

demonstram vantagens diante dos elevados  e crescentes  gastos  na  reconstrução

habitacional, defesa social e controle de endemias, sem contar as irreparáveis perdas

humanas em decorrência das enchentes e alagamentos.

Por  essas  razões,  conclamo  os  meus  nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  a

aprovar esta proposição.

– 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 2.449/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.883/2011)

Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em serviço comunitário de

rua  (“motovigias”),  com  o  uso  de  motocicleta,  estabelece  regras  gerais  para  a

regulação desse serviço e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Esta  lei  regulamenta  o  exercício  das  atividades  dos  profissionais  em

serviço  comunitário  de  vigilância  de  rua  desarmada (“motovigias”),  com o  uso de

motocicleta,  estabelece regras  gerais  para a regulação deste  serviço e dá  outras

providências.

Art. 2º – Para o exercício da atividade prevista no art. 1º, é necessário:

I – ter completado vinte e um anos;

II – possuir habilitação por, pelo menos, dois anos na categoria de motociclista;
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III – ser aprovado em curso especializado de vigilância privada;

IV – estar vestido com colete de segurança identificado e dotado de dispositivos

retrorreflexivos;

V –  estar  devidamente filiado  a cooperativa  própria da  categoria  ou  a  entidade

sindical similar.

Parágrafo  único –  Do profissional  de  serviço comunitário  de rua  serão exigidos

ainda os seguintes documentos:

I – carteira de identidade;

II – título de eleitor;

III – cédula de identificação do contribuinte – CIC;

IV – atestado de residência;

V – certidões negativas das varas criminais;

VI – atestado de bons antecedentes;

VII – identificação da motocicleta utilizada em serviço.

Art. 3º – São atividades específicas dos profissionais de que trata o art. 1º:

I  –  zelar  pela  guarda  do  patrimônio  privado  e  exercer  a  vigilância  noturna

desarmada  de  residências,  estacionamentos,  edifícios,  fábricas,  armazéns,

supermercados e outros estabelecimentos;

II – observar o movimento de chegada e saída dos moradores em sua residência;

III – acompanhar o fechamento dos portões do imóvel;

IV – comunicar aos moradores ou à polícia qualquer anormalidade nos veículos

estacionados na rua;

V – comunicar aos moradores ou à polícia a presença de pessoas estranhas e com

atitudes suspeitas na rua.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação:  Os  “motovigias”  são  profissionais  cooperados,  de  boa  conduta

comprovada,  devidamente  treinados,  sem registro  de  antecedentes  criminais,  que

oferecem um serviço de vigilância noturna motorizada com a finalidade de prevenir

furtos e roubos a residências, casas comerciais, indústrias e outros estabelecimentos,
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a fim de suprir as deficiências de segurança existentes nas cidades. Esses serviços

são comprovadamente eficientes no combate e prevenção de furtos e roubos.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.696/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.450/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.879/2012)

Institui  o  Programa  Estadual  de  Alimentação  Escolar  –  Peae  –  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei institui o Programa Estadual de Alimentação Escolar – Peae –, com

o objetivo de promover a alimentação saudável nas escolas públicas de educação

básica do Estado.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei,  entende-se por alimentação escolar

todo  alimento  oferecido  no  ambiente  escolar,  independentemente  de  sua  origem,

durante o período letivo.

Art. 2º – Para a promoção da alimentação saudável nas escolas serão observadas

as seguintes diretrizes:

I  –  o  emprego  da  alimentação  saudável  e  adequada,  com  o  uso  de  alimentos

variados, seguros, que respeitem cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis,

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e a melhoria do

rendimento escolar, em conformidade com sua faixa etária e seu estado de saúde,

inclusive dos que necessitam de atenção específica;

II – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de

educação básica;

III  – a participação da comunidade no controle social,  no acompanhamento das

ações  realizadas  pelo  Estado  e  pelos  municípios  para  garantir  a  oferta  de

alimentação escolar saudável e adequada;

IV – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de
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gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente

pela  agricultura  familiar  e  pelos  empreendedores  familiares  rurais  ou  de  suas

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades

tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas;

V  –  o  direito  à  alimentação  escolar,  visando  a  garantir  segurança  alimentar  e

nutricional  dos alunos,  com acesso de forma igualitária,  respeitando as diferenças

biológicas entre idades e condições de saúde daqueles que necessitem de atenção

específica e daqueles que se encontram em vulnerabilidade social;

VI – o estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com

os alunos e a utilização dos alimentos produzidos para a alimentação escolar;

VII  –  a  inclusão da  educação  alimentar  e  nutricional  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e

nutrição  e  o  desenvolvimento  de  práticas  saudáveis  de  vida,  na  perspectiva  da

segurança  alimentar  e  nutricional,  buscando  divulgar  os  benefícios  de  uma

alimentação mais adequada às reais necessidades do organismo;

VIII  – a restrição ao comércio e à promoção comercial,  no ambiente escolar,  de

alimentos com altos teores calóricos, gorduras, açúcar e sal;

IX – o estímulo ao consumo de alimentos ricos em bons nutrientes, fibras, vitaminas

e minerais;

X – o constante monitoramento e aprimoramento da situação alimentar das escolas;

XI – o estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos

locais de produção e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente escolar;

XII – o estímulo a parcerias com instituições e entidades de ensino e pesquisa e

associações  técnico-científicas  para  prestação  de  apoio  técnico  e  operacional  ao

Estado  e  municípios  na  implementação  da  alimentação  saudável  nas  escolas,

incluindo  a  capacitação  de  profissionais  de  saúde  e  de  educação,  merendeiras,

cantineiros, conselheiros de alimentação escolar e outros profissionais necessários.

Art.  3º  –  O  Peae  tem  como  objetivo  contribuir  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação

de hábitos alimentares saudáveis dos alunos através do desenvolvimento de ações

de educação alimentar e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades

nutricionais durante o período letivo.
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Art.  4°  –  O  Estado  poderá  transferir  aos  municípios  a  responsabilidade  pelo

atendimento  aos  alunos  matriculados  nos  estabelecimentos  estaduais  de  ensino

localizados  nas  respectivas  áreas  de  jurisdição  e,  nesse  caso,  autorizar

expressamente o repasse direto ao município por parte do FNDE da correspondente

parcela de recursos.

Art. 5° – É facultado ao Estado repassar recursos financeiros do Peae às unidades

executoras  das  escolas  de  educação básica  pertencentes  à  sua rede de ensino,

observado o disposto nesta lei, no que couber.

Art.  6º  –  A responsabilidade técnica  pela  alimentação escolar  no  Estado e  nos

municípios  caberá  ao  nutricionista  responsável,  que deverá respeitar  as  diretrizes

previstas  nesta  lei  e  na  legislação  pertinente,  no  que  couber,  dentro  das  suas

atribuições específicas.

Art.  7°  –  Os  cardápios  da  alimentação  escolar  deverão  ser  elaborados  pelo

nutricionista  responsável  com  a  utilização  de  gêneros  alimentícios  básicos,

respeitando as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição

alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e na diversificação agrícola

da região e na alimentação saudável e adequada.

Parágrafo  único  –  Para os  efeitos  desta  lei  consideram-se gêneros  alimentícios

básicos  aqueles  indispensáveis  à  promoção  de  uma  alimentação  saudável,

observada a regulamentação aplicável.

Art.  8°  – A aquisição dos gêneros alimentícios, pelo Estado e pelos municípios,

deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre

que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observando-

se as diretrizes de que trata o art. 2° desta lei.

Parágrafo único – Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas

as  propostas  de  grupos  do  município,  podendo,  no  caso  de  não  se  obterem  as

quantidades necessárias nesses grupos, complementá-las com propostas de grupos

da região, do território rural e do Estado, nessa ordem de prioridade.

Art. 9° – Do total de recursos recebidos, no mínimo 30% deverão ser utilizados na

aquisição  de  gêneros  alimentícios  diretamente  da  agricultura  familiar  e  do

empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas  organizações,  priorizando-se  os
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assentamentos  da  reforma  agrária,  as  comunidades  tradicionais  indígenas  e  as

comunidades quilombolas.

§ 1° – A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no

mercado  local,  observando-se  os  princípios  inscritos  no  art.  37  da  Constituição

Federal,  e  os  alimentos  atendam  às  exigências  do  controle  de  qualidade

estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

§  2°  –  A observância  do  percentual  previsto  no  caput  deste  artigo  poderá  ser

dispensada quando presentes quaisquer das seguintes circunstâncias:

I – impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;

II – inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

III – dificuldades logísticas que inviabilizem o fornecimento de gêneros alimentícios;

IV – condições higiênico-sanitárias inadequadas.

Art. 10 – Compete ao Estado:

I  – propor ações educativas que perpassem pelo currículo escolar,  abordando o

tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na

perspectiva da segurança alimentar e nutricional, observadas as diretrizes gerais do

MEC;

II – garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as

necessidades  nutricionais  dos  alunos,  durante  o  período  letivo,  observadas  as

diretrizes estabelecidas no art. 2°, bem como o disposto no inciso VII do art. 208 da

Constituição Federal;

III – promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a

alimentação escolar, desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;

IV – promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas

sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de educar os alunos atendidos

para  que  formem  hábitos  alimentares  saudáveis;  mediante  atuação  conjunta  dos

profissionais de educação e do responsável técnico de que trata o art. 6° desta lei;

V  –  fornecer  instalações  físicas  e  recursos  humanos  que  possibilitem  o  pleno

funcionamento  dos  Conselhos  de  Alimentação  Escolar,  facilitando  o  acesso  da

população;
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VI  –  promover  e  executar  ações  de  saneamento  básico  nos  estabelecimentos

escolares sob sua responsabilidade, na forma da legislação pertinente.

Art.  11  –  Ficam  instituídos  no  Estado  e  nos  municípios,  no  âmbito  de  suas

respectivas jurisdições administrativas, os Conselhos de Alimentação Escolar – CAEs

–,  órgãos  colegiados  de  caráter  fiscalizador,  permanente,  deliberativo  e  de

assessoramento, compostos da seguinte forma:

I – um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;

II  –  dois  representantes  das  entidades  de  trabalhadores  da  educação  e  de

discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por

meio de assembleia específica;

III – dois representantes de pais de alunos, indicados pelos conselhos escolares,

associações  de  pais  e  mestres  ou  entidades  similares,  escolhidos  por  meio  de

assembleia específica;

IV – dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em

assembleia específica.

§ 1° – Os municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição dos membros

do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo.

§  2°  –  Cada  membro  titular  do  CAE  terá  um  suplente  do  mesmo  segmento

representado.

§ 3° – Os membros terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos de

acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

§ 4° – A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas

pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.

§ 5° –  O exercício do mandato  de  conselheiros  do  CAE é considerado serviço

público relevante, não remunerado.

Art. 12 – Compete ao CAE:

I – acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do

art. 2° desta lei;

II  –  acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação

escolar;

III – zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas

e à aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
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IV – receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir  parecer conclusivo a

respeito, aprovando ou reprovando a execução do programa;

V – fomentar a realização de parcerias com instituições e entidades de ensino e

pesquisa e associações técnico-científicas para que possam prestar apoio técnico e

operacional  na  implementação  da  alimentação  saudável  nas  escolas,  bem  como

facilitar o desenvolvimento de outras ações pertinentes à boa execução do programa.

Parágrafo único – Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de

cooperação  com  os  conselhos  de  segurança  alimentar  e  nutricional  estaduais  e

municipais e demais conselhos afins e deverão observar as diretrizes estabelecidas

pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea.

Art. 13 – Para fins do Peae, será considerada educação alimentar e nutricional o

conjunto de ações formativas que objetivam estimular a adoção voluntária de práticas

e escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o estado de

saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo.

Parágrafo  único  –  São  consideradas,  entre  outras,  estratégias  de  educação

alimentar e nutricional: a oferta da alimentação saudável na escola, a implantação e

manutenção  de  hortas  escolares  pedagógicas,  a  inserção  do  tema  alimentação

saudável no currículo escolar, a realização de oficinas culinárias experimentais com

os  alunos,  a  formação da comunidade escolar,  bem  como o  desenvolvimento  de

tecnologias sociais que a beneficiem.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: O Programa Nacional de Alimentação Escolar, implantado em 1995,

garante a transferência de recursos financeiros para a alimentação escolar de todos

os alunos matriculados na rede pública de educação básica. Esse programa visa ao

atendimento  das  necessidades  básicas  dos  alunos  durante  o  período  letivo

contribuindo,  portanto,  para seu crescimento,  desenvolvimento e  aprendizagem e,

sobretudo, para a formação, desde a idade escolar, de bons hábitos alimentares.

A busca de uma alimentação saudável e seu incentivo através da prática de bons

hábitos nutricionais na escola são necessários, visto que a incidência de obesidade

vem aumentando de forma assustadora em todo o mundo e, como é sabido, a boa
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educação alimentar promovida durante a infância e a adolescência tem o condão de

perpetuar  bons hábitos  durante  a  vida  e,  produz inclusive,  efeito  multiplicador  na

sociedade.

A baixa na qualidade do consumo de nutrientes tem guarida na mudança do estilo

de  vida  das  populações  e  em  seus  hábitos  alimentares,  observando-se  a  busca

crescente por fast foods, alimentos ricos em sal e colesterol e pobres em vitaminas,

sais minerais e fibras, entre outros.

A Estratégia Global de Alimentação, Atividade Física e Saúde, desenvolvida pela

OMS e tendo o Brasil como signatário, prevê, entre diversas ações, o estímulo ao

desenvolvimento de políticas saudáveis de alimentação, a prática de atividade física

em  prol  da  prevenção  de  doenças  relacionadas  com  o  sedentarismo  e  da

recuperação de bons hábitos alimentares.

Entre os pilares para alcançar um estilo de vida saudável está a boa alimentação e

a prática de atividade física.  O Estado,  portanto,  detentor  da responsabilidade de

fornecer  alimentação  balanceada  e  adequada  aos  alunos  da  rede  pública  de

educação básica,  deve efetuar  seu mister  de forma a cumprir  elementos como a

variedade, a regularidade e a qualidade dos alimentos fornecidos.

O  Programa  Estadual  de  Alimentação  Escolar  cumpre,  portanto,  o  objetivo  de

estabelecer  regras  mínimas  e  os  mecanismos  para  que  a  administração  pública

forneça alimentação condizente com as necessidades do educando,  considerando

que  uma  alimentação  de  qualidade  é  uma  das  variáveis  que  influenciam  na

aprendizagem.

–  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 2.451/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.414/2012)

Torna obrigatório o fornecimento, na merenda das escolas estaduais, de percentual

mínimo de 30% (trinta por cento) de alimentos de origem orgânica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica o governo do Estado de Minas Gerais  obrigado,  na aquisição da
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merenda escolar da rede de ensino público, a destinar o percentual mínimo de 30%

(trinta por cento) da receita à compra de produtos orgânicos.

Art. 2º – Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em

que  se  adotam técnicas específicas,  mediante  a  otimização do  uso dos recursos

naturais  e  socioeconômicos  disponíveis  e  o  respeito  à  integridade  cultural  das

comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a

maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não

renovável,  empregando,  sempre  que  possível,  métodos  culturais,  biólogos  e

mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de

organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do

processo  de  produção,  processamento,  armazenamento,  distribuição  e

comercialização, e a proteção do meio ambiente, na forma do art. 1º da Lei Federal n°

10.831, de 23 de dezembro de 2003.

Art. 3º – Na aquisição dos produtos aqui definidos, o Estado observará os seguintes

critérios:

I – quanto aos produtores, terão preferência:

a) os organizados em associações e cooperativas;

b) os enquadrados no conceito de agricultura familiar;

c) os demais produtores;

II – quanto a origem dos produtos:

a) os produzidos no município onde se localize a unidade escolar terão prioridade

em relação aos produzidos nos demais municípios;

b)  os  produzidos  no  Estado  de  Minas  Gerais  terão  prioridade  em  relação  aos

provenientes das demais unidades da Federação.

Art.  4°  –  A observância  do  percentual  mínimo,  bem  como,  na  efetivação  da

aquisição dos alimentos, dos critérios de preferência referidos, pode ser dispensada

no caso de:

I – inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

II – dificuldades logísticas que inviabilizem o fornecimento de gêneros alimentícios;

III – condições higiênicas e sanitárias inadequadas.

Art. 5° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.
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Art. 6° – As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: É crescente a preocupação com a qualidade dos alimentos. O Estado

deve fomentar tanto a produção de alimentos mais saudáveis quanto os meios para

que  sejam  fornecidos  à  população.  A  merenda  escolar  deve  incluir  alimentos

orgânicos para estimular a produção e, consequentemente, proporcionar aos alunos

alimento de melhor qualidade.

Sabemos  a  dificuldade  de se  exigir  uma alimentação  totalmente  orgânica  –  há

limitações  de  custo  e  de  produção;  entendemos,  porém,  que o  percentual  acima

discriminado pode ser um ponto de partida para atender a produtores e alunos.

Pela  importância  da  medida  proposta,  peço  a  aprovação  dela  pelos  nobres

parlamentares desta Casa.

–  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 2.452/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.331/2014)

Altera o art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas

para facilitar o acesso das pessoas com 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 § 5º, passando seu § 5º a vigorar como § 6º:

“Art. 3º – (...)

§ 5º – Além das instalações sanitárias acessíveis previstas no inciso VIII do caput

deste artigo e na legislação vigente, os edifícios de uso público especificados em

regulamento, considerado o porte do estabelecimento, a natureza de seu uso e o

número de frequentadores, contarão com sanitários acessíveis que possuam entrada

independente,  de  modo  a  possibilitar  que  a  pessoa  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida possa utilizar a instalação sanitária acompanhada de pessoa do

sexo oposto.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  Este  projeto  pretende  dar  efetividade  aos  direitos  da  pessoa  com

deficiência por meio de alterações pontuais na Lei nº 11.666, de 1994.

A referida lei, que estabelece diretrizes de construção e adaptação às pessoas com

deficiência, pode eventualmente encontrar implementação mitigada ou até bastante

prejudicada  em  razão  de  algumas  de  suas  disposições,  as  quais  merecem  ser

especificadas de forma mais detida.

Em razão disso,  propomos a alteração no art.  3º  da Lei  nº  11.666,  de  forma a

atualizar a norma estadual à luz da legislação federal que trata sobre o tema, mais

especificamente a Norma Brasileira nº 9.050,  da Associação Brasileira de Normas

Técnicas,  de  2004  –  ABNT –,  considerando-se  o  texto  do  projeto  de  revisão  da

referida norma, o qual se encontra em consulta desde agosto de 2012.

A intenção é estatuir que os edifícios de uso público destinados ao uso coletivo em

Minas  Gerais  disponham  de  sanitário  ou  banheiro  acessível  com  entrada

independente dos demais, possibilitando que pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida  que  precisam  de  auxílio  para  realizar  atividades  de autocuidado  entrem

acompanhadas nessas instalações por pessoas do sexo oposto.

Essa  medida  encontra-se  em  sintonia  com  os  princípios  da  Convenção

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do

Decreto Legislativo  nº  186,  de 9/7/2008,  e promulgada pelo Decreto nº  6.949,  de

25/8/2009,  entre  os  quais  destacamos  a  acessibilidade  e  a  plena  e  efetiva

participação e inclusão na sociedade.

–  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 2.453/2015

Institui o Dia Estadual do Trilheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Trilheiro, a ser comemorado anualmente

no dia 7 de setembro.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Dirceu Ribeiro

Justificação:  A instituição do Dia  do  Trilheiro  nas  Minas Gerais  –  terra  onde as

nossas  montanhas  e  paisagens  inspiram  a  prática  de  esportes  ao  ar  livre  e  em

contato com a natureza –, tem como objetivo homenagear as pessoas e os grupos

que  promovem  atividades  de  motociclismo  em  trilhas,  os  trilheiros,  bem  como  a

promoção da educação ambiental.

A data escolhida  vem prestigiar  a Independência do Brasil,  em sintonia com os

eventos que ocorrem nesse dia, quando os trilheiros de todo o País praticam suas

atividades esportivas, recreativas e sociais.

Assim, apresento este projeto de lei e conto com sua aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.454/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 365/2011)

Dispõe  sobre  a  concessão  de  gratuidade  no  serviço  de  transporte  coletivo

intermunicipal às pessoas com deficiência e às com idade superior a sessenta e cinco

anos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedida gratuidade no serviço de transporte coletivo intermunicipal

às pessoas com deficiência e às com idade superior a sessenta e cinco anos.

Parágrafo único – Considera-se pessoa com deficiência, para fins do disposto nesta

lei, aquela que apresente desvantagem quanto a orientação, independência física e

mobilidade ou de ordem neuropsíquica, que acarrete dificuldade para o exercício de

ocupação habitual, para a interação social ou para a independência econômica, em

caráter permanente, nos termos da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 2º – Nos casos em que for necessário, a gratuidade no serviço de transporte

coletivo intermunicipal será estendida a um acompanhante do beneficiário referido no

art. 1º.

Art. 3º – A concessão da gratuidade estabelecida nesta lei é condicionada à prova,
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pelo beneficiário, da condição de idoso ou de pessoa com deficiência, podendo, nos

termos do regulamento, ser-lhe exigida documentação comprobatória de idade ou de

deficiência.

§ 1º – A gratuidade estabelecida nesta lei tem caráter pessoal e intransferível.

§ 2º – O beneficiário ou acompanhante que não observar as normas pertinentes ao

Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário  Intermunicipal  poderá  ter  suspenso  o

direito à gratuidade, por prazo não superior a noventa dias.

Art. 4º – Nos casos em que a aplicação do disposto nesta lei ocasionar excessivo

ônus sobre os contratos de concessão em curso,  o concessionário terá direito ao

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§ 1º – Na hipótese do  caput,  a  comprovação do ônus excessivo será realizada

mediante  a  apresentação,  pelo  concessionário,  de  informações  e  dados  que

evidenciem a incidência de custo operacional adicional sobre execução do contrato.

§ 2º – O deferimento administrativo do reequilíbrio econômico-financeiro de que

trata este artigo somente ocorrerá após a comprovação referida no § 1º e mediante

processo  administrativo,  no  qual  seja  assegurado  a  usuário  ou  a  entidade

representativa de usuários o direito de se manifestar.

§  3º  –  As  informações  e  os  dados  apresentados  nos  termos  do  §  1º  serão

submetidos a consulta pública, por prazo não inferior a quinze dias.

Art. 5º – Os editais de licitação e os respectivos contratos de concessão de serviço

de transporte coletivo urbano celebrados após a vigência desta lei conterão cláusula

dispondo sobre a inclusão da gratuidade referida no art. 1º na formação do preço e

dos demais elementos econômicos relativos à contratação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Fica revogada a Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  discorre  sobre  conceitos  e  meios

necessários à concessão de gratuidade no transporte coletivo intermunicipal ao idoso

e à pessoa com deficiência, substituindo a legislação hoje existente sobre a matéria.

Insere-se, assim, no contexto da promoção de políticas públicas orientadas para a
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concretização de princípios e diretrizes constitucionais relacionados à integração do

indivíduo hipossuficiente à sociedade.

O  projeto  cuida  de  definir  a  condição  de  pessoa  com  deficiência  para  fins  de

percepção  de  passe  livre  no  transporte  coletivo  intermunicipal,  remetendo-o  a

regulação  específica  editada  pelo  Estado  no  ano  2000  e  prevê,  ainda,  regras

procedimentais básicas acerca da concessão do benefício, incluindo condições para

credenciamento de beneficiários e a possibilidade de extensão da passagem gratuita

a  um  acompanhante,  quando  seja  necessário.  A  proposição  amplia  o  raio  de

compreensão da legislação existente, que já concede a idosos e deficientes o passe

livre nos ônibus intermunicipais, mas que tem sido objeto de grande polêmica jurídica.

Com efeito, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

(Apelantes:  DER-MG  e  Estado  de  Minas  Gerais.  Apelado:  Ministério  Público.

Apelação Cível  nº  000.162.855-1/00),  competiria ao Estado destinar recursos para

garantir o disposto na lei citada, a título de indenização ao concessionário do serviço,

para se assegurar aos idosos e às pessoas com deficiência o direito à gratuidade no

transporte  coletivo  intermunicipal.  Ressalvas  à  parte  quanto  à  visão  estrábica  do

Judiciário neste caso, o fato é que a lei, de 17 anos, tem sido letra morta, mera folha

de papel.

O escopo da proposta é, então, aperfeiçoar o ordenamento jurídico, possibilitando

efetividade à regra jurídica que garante o passe livre aos idosos e às pessoas com

deficiência. O art. 24, XIV, da Constituição da República, estabelece que caberá ao

Estado legislar concorrentemente sobre “proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência”,  cumprindo-lhe, ainda,  a tarefa de concretizar,  mediante

políticas públicas, a “proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, nos

termos do art. 23, II, do Diploma Fundamental. A matéria deve ser apreciada por esta

Assembleia,  em  atenção  ao  disposto  no  art.  61,  XVIII,  da  Constituição  Mineira.

Inexiste, assim, qualquer óbice a que iniciativa parlamentar impulsione o processo

legislativo, conforme, aliás, reiterada posição da Comissão de Constituição e Justiça

desta Casa.

A análise  da  proposta  em  discussão  deve  partir  de  uma  interpretação  jurídica

sistemática,  mediante a  qual  a  ordem  jurídico-constitucional,  composta  de  regras,
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princípios e valores, orienta a ação do legislador. Assinala Maria Helena Diniz que,

“do ponto de vista da norma em elaboração, há uma ‘pressão’ axiológica relacionada

com uma situação fática concreta” (DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica

como problema de essência. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 28). O projeto analisado

tem raízes no valor de integração social da pessoa com deficiência e em princípios

como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a liberdade. Sua pretensão se

harmoniza  com  o  direito  e  se  legitima  na  sociedade  na  medida  em  que,

concretamente, converte esses valores em direitos subjetivos públicos aptos a serem

de fato exercidos pelos destinatários da norma.

A esse respeito, leciona Márcio Fonseca que “para o direito o tema ou o fato da

deficiência representa um ponto de partida, na medida em que, a partir deste ‘dado’,

serão buscadas soluções jurídicas para o deficiente em suas relações, por exemplo,

com a dignidade da pessoa humana,  com a igualdade de oportunidades, com as

condições de inserção no campo profissional”. (FONSECA, Márcio Alves. Direito e

exclusão:  uma  reflexão  sobre  a  noção  de  deficiência.  In:  Advocacia  pública  e

sociedade. ano 1, n. 1, São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 118-119)

Estabelecido no art. 1º da Constituição da República, o princípio da dignidade da

pessoa humana  deve ser  “concebido  como referência  constitucional  unificador  de

todos  os  direitos  fundamentais,  o  conceito  de  dignidade  humana  obriga  a  uma

densificação  valorativa  que  tenha  em  conta  o  seu  amplo  sentido  normativo-

constitucional e não uma qualquer ideia apriorística do homem, não podendo reduzir-

se  o  sentido  da  dignidade  humana  à  defesa  dos  direitos  pessoais  tradicionais,

esquecendo-a nos casos de direitos sociais”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes &

MOREIRA,  Vital.  Constituição da República  Portuguesa Anotada.  2.  ed.  Coimbra:

Coimbra Ed., 1984, p. 70).

Vê-se, assim, que a pretensão ora discutida é respaldada no princípio fundamental

de nossa República. Recorda Eros Roberto Grau, por outro lado, que “a dignidade da

pessoa  humana  é  adotada  pelo  texto  constitucional  concomitantemente  como

fundamento da República Federativa  do Brasil  (art.  1.º,  III)  e  como fim da ordem

econômica  (art.  170,  caput)”,  assumindo  concreção  como  direito  individual  e,

enquanto princípio, constituindo o núcleo essencial dos direitos humanos”. (GRAU,
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Eros  Roberto.  A ordem  econômica  na  Constituição  de  1988.  5.  ed.  São  Paulo:

Malheiros, 2000, p. 221). O mesmo autor acentua, ainda, a necessidade de que tanto

os entes públicos quanto os privados estejam empenhados na realização efetiva da

promoção da existência digna de todos.

No mesmo sentido, explica Juarez Freitas que “o princípio da universalização do

interesse público  e  da  correlata  subordinação das  ações  estatais  à  dignidade  da

pessoa humana não significa o arbitrário e inaceitável jugo da vontade do particular

ao cidadão, imolado para o gáudio de um volúvel e falso interesse coletivo. Ao revés,

representa tão somente a indução legítima (limitada por imperativos de justiça) de

que se subordinem as condutas e os bens particulares ao interesse geral digno desse

nome, o qual também haverá de se configurar afinado com o interesse lícito de cada

cidadão, quiçá na realização da velha esperança de que o Estado, que somos nós,

venha a existir como legítima corporificação de uma vontade igualmente nossa, não

de vertentes grupusculares que almejam destruir incessantemente a sutil teia onde se

ergue a construção da pólis”. (FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos

e os princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 54-55)

O  próprio  texto  constitucional  induz  à  compreensão  da  matéria,  arrolando  um

conjunto de regras de proteção e inserção social destinadas ao idoso e à pessoa com

deficiência. A questão se apresenta na Constituição já no inciso IV do art. 3.º, como

salienta Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, recordando “que os carentes,

minorias e desfavorecidos – os hipossuficientes de uma maneira geral – merecem

tutela especial como condição para que se lhes assegure a garantia constitucional da

‘igualdade perante a lei’”. Recorda, especificamente, que “a Lei Fundamental atribui

ao Estado o dever de facilitar a locomoção ao portador de deficiência” (BENJAMIN,

Antônio Herman de Vasconcellos. A tutela das pessoas portadoras de deficiência pelo

Ministério Público, in FIGUEIREDO, G. J. P. de (org.).  Direitos da pessoa portadora

de deficiência. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 17-29).

Saliente-se, também, que a adoção de tratamento diferenciado ao idoso e à pessoa

com deficiência decorre do Princípio da Igualdade,  situado no  caput do art.  5º da

Constituição da República, que, como lembra José Afonso da Silva, “autoriza à norma

realizar distinções, desde que previstas na própria Lei  Fundamental”  (SILVA, José
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Afonso da.  Curso de direito  constitucional  positivo.  13.  ed.  São Paulo:  Malheiros,

1997). Conclui-se, pois, que negar ao hipossuficiente atenção diferenciada na lei é

ferir o princípio isonômico. Alexandre de Moraes, comentando o tema, esclarece que

“para  que  as  diferenciações  normativas  possam  ser  consideradas  não

discriminatórias,  torna-se  indispensável  que  exista  uma  justificativa  objetiva  e

razoável,  de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos,  cuja

exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada,

devendo estar presente por isso uma razoável  relação de proporcionalidade entre

meios aplicados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos

e  garantias  constitucionalmente  protegidos”  (MORAES,  Alexandre  de.  Direito

constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2001).

Ainda no campo dos princípios constitucionais, notamos a incidência do Princípio da

Liberdade sobre a matéria destacada, enfatizando que um dos direitos fundamentais

clássicos dos estados modernos é a liberdade de locomoção. Mônica Melo acentua

que “se trata de um direito de cunho liberal/individual, que supõe a não interferência

do Estado para o seu exercício. Entretanto, quando se observa a aplicação desse

mesmo direito para as pessoas portadoras de deficiência é impossível não considerar

a necessidade de atuação concreta do Poder Público”. (MELO, Mônica de. A proteção

constitucional da pessoa portadora de deficiência”. In: Revista de Direitos Difusos. a.

1, v. 4. São Paulo: ADCOAS, dezembro/2000, p. 465).

A hermenêutica constitucional nos conduz, assim, a perceber a necessidade de se

instrumentalizar a integração da pessoa com deficiência ao meio social, como forma

de se lhe assegurar a dignidade enquanto ser humano, a igualdade e a liberdade.

“Em termos práticos, torna-se um desdobramento dos sistemas de exclusão qualquer

declaração que vise a  integração do deficiente nas  esferas  da vida  social,  se tal

declaração  não  estiver  acompanhada  das  condições  efetivas  para  que  esta

integração ocorra”. (FONSECA, Márcio Alves. Op. cit., p. 126-127).

A propósito,  deve-se notar que o Estatuto do Idoso, quando trata da matéria no

âmbito federal, assegura a ele o direito ao passe livre.

Norteado pela busca da igualdade material, o texto constitucional cuida para que a

proteção ao idoso e à pessoa com deficiência não se resuma a regras e princípios
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abstratos, mas que se concretize na sociedade (ALMEIDA PRADO, Adriana Romero.

O direito à cidadania do portador de deficiência. IN: Informativo Jurídico Cepam, v. 11,

n. 9. São Paulo, 1994, p. 53).

Assim  é que se deve observar a distinção que idoso e pessoa com deficiência

recebem na Carta Magna. O art. 203, IV, prevê que a habilitação e reabilitação das

pessoas  com  deficiência  e  a  promoção  de  sua  integração  na  vida  comunitária

constituem  objetivos  da  assistência  social.  No  art.  230,  a  Constituição  Brasileira

estatui que à família, à sociedade e ao Estado é atribuído o dever de amparar as

pessoas  idosas.  Não  por  acaso  a  mesma  Norma  Fundamental  edifica  a  ordem

econômica  com  a  finalidade  de  assegurar  a  todos  existência  digna,  tendo  como

princípios  relevantes  a  função  social  da  propriedade  e  a  dignidade  da  pessoa

humana.  Na esfera estadual,  observamos que a Constituição dispõe,  no art.  224,

sobre o dever de o Estado assegurar condições de integração social à pessoa com

deficiência. Em seu art. 225 o citado Diploma afirma que ao Estado cumpre assegurar

o amparo ao idoso e o respeito a sua dignidade e seu bem-estar. Evidencia-se que a

própria Constituição aponta o caminho do acolhimento ao projeto sob apreciação.

Novamente Eros Roberto Grau interpreta: “Constituição dirigente que é, a de 1988

reclama – e não apenas autoriza – interpretação dinâmica. Volta-se à transformação

da sociedade, transformação que será promovida na medida em que se reconheça,

no art. 3.º – e isso se impõe –, fundamento à reivindicação, pela sociedade, de direito

à  realização  de  políticas  públicas.  Políticas  públicas  que,  objeto  de  reivindicação

constitucionalmente  legitimada,  hão  de  importar  o  fornecimento  de  prestações

positivas à sociedade”. (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de

1988. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 242).

Impõe-se,  bem  assim,  reconhecer  que  o  presente  projeto  enfoca  de  maneira

adequada a prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal, que recebe

diretamente o impacto da medida que se pretende implementar.

O art. 10, IX, da Constituição Mineira elenca como competência do Estado explorar

diretamente, ou mediante concessão, os serviços de transporte rodoviário estadual de

passageiros. A Lei nº 7.367, de 2/10/1978, determina que a exploração e a delegação

desse serviço competem ao DER-MG. A Lei  nº  10.453,  de 22/1/1991,  que dispõe



997
____________________________________________________________________________

sobre a concessão e a permissão de serviço público, garante ao usuário o direito de

somente pagar tarifas devidamente aprovadas pela autoridade competente (art. 14,

IV),  bem como estabelece que o Estado só pode alterar  as cláusulas  contratuais

quando julgar conveniente para o melhor atendimento do usuário (art. 9º, III), sendo

que,  se  tal  medida  provocar  o  desequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  a

empresa concessionária tem direito à revisão da tarifa cobrada (art. 12, inciso III).

A Lei Federal nº 8.987, de 13/2/1995, que dispõe sobre o regime de concessões e

permissões de serviços públicos, e a Lei Federal nº 8.666, de 21/6/1993, também

asseguram, nos casos de alteração das condições sob as quais se firmou o contrato

de concessão, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, a esse respeito, o seguinte: “Perante o

concedente, os direitos do concessionário cifram-se ao respeito à parte contratual da

concessão, isto é, à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e também a que

não lhe seja exigido, sob cor de cumprimento de suas obrigações, o desempenho de

atividade estranha ao objeto da concessão, pois é o objeto que identificará tal ou qual

concessão”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo.

5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 376)

Percebe-se,  neste  caso,  que  a  edição  de  norma  decorrente  deste  projeto  não

encontra  óbice  nas  regras  que  cuidam  dos  contratos  de  concessão  de  serviços

públicos. Aplica-se, aqui, a teoria da imprevisão, que se caracteriza pela ocorrência

de  situações  excepcionais,  imprevistas  e  anormais,  que  afetam  a  estabilidade

contratual,  alteram  o  equilíbrio  do  pactuado,  distorcendo-o  contra  os  termos

originalmente  firmados  pelas  partes.  Para  a  aplicação  da  teoria  da  imprevisão,

essencial é que ocorram, simultaneamente, três requisitos, quais sejam a ausência de

nexo causal  entre o comportamento  das partes  e  o  evento prejudicial  ocorrido,  a

relevância  do  prejuízo  e  a  imprevisibilidade do  tal  evento.  Note-se,  aliás,  que tal

percepção faltou à decisão do TJMG sobre a matéria citada.

A aplicação da teoria da imprevisão, nos termos de nossas leis, é “fórmula eficiente

para garantir integralmente o equilíbrio econômico-financeiro avençado ao tempo da

constituição  do  vínculo,  vale  dizer:  instrumento  de  recomposição  do  equilíbrio

estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado
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real  do  consenso  expressado  no  contrato,  pela  restauração  dos  termos  da

equivalência  inicial,  ou  seja,  de  sua  normalidade  substancial”.  (BANDEIRA  DE

MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros,

1994, p. 343).

Verificamos  que  a  edição de  lei  incidente  sobre  o  equilíbrio  contratual  constitui

evento imprevisto, relevante para o citado contrato. Não há, pois, que se falar em

indenização, mas em recomposição contratual, decorrente da edição da nova lei.

E não se confunda, nesta questão, a posição do Estado em relação ao contrato

administrativo. Quem celebra o contrato é o Estado sujeito de direito e quem editará a

lei é o Estado ordem jurídica, como afirma Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que alerta

para  os  casos  em  que  “não  se  distinguem,  ou  os  confundem,  o  tratadista  ou  o

aplicador do direito, o Estado-ordem-jurídica do Estado-sujeito-de-direito. Como não

distinguem, acionam, quase sempre, o Estado-sujeito-de-direito como Estado-ordem-

jurídica”. Acrescenta ainda que “a norma não se situa em um dos polos da relação

jurídica, mas é suporte linear de vinculação jurídica que, sobre determinado bem da

vida, ata aqueles polos” (VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Direito público e direito

privado. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 38-39).

O fato da existência de contratos de concessão de serviços públicos de transporte

coletivo intermunicipal vigentes não constituí  óbice à edição da lei,  mas é certo o

direito adquirido do concessionário à equação econômico-financeira contratual, desde

que comprovado o desequilíbrio. O equilíbrio é intangível e está abrigado pelo art. 5º,

XXXVI e 37, XXI, da Constituição da República e, expressamente, no art. 58 da Lei nº

8.666,  de  1993,  resultando  da  relação  entre  as  obrigações  assumidas  pelo

contratante  no  momento  do  ajuste  e  a  compensação  econômica  que  lhe

corresponderá.

Vê-se,  portanto,  que  esta  proposição  deve  ser  bem  acolhida  no  ordenamento

jurídico mineiro, na medida em que aperfeiçoa o texto normativo existente e torna

mais  claras  as  relações  jurídicas  decorrentes  de  sua  edição  no  mundo  jurídico.

Merece, pois, a plena acolhida 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.455/2015

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Ipê, com sede no Município de

São José da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Ipê, com sede

no Município de São José da Lapa.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: A Associação Esportiva Ipê, com sede no Município de São José da

Lapa, é  uma  sociedade  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  4/4/1967.  Tem  como

finalidades precípuas proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas, principalmente o futebol, podendo, ainda, praticar ou competir em todas

as modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino.

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 2.456/2015

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais – APA –, com sede

no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora de Animais –

APA –, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Emidinho Madeira
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Justificação: A proposição em comento tem por objetivo declarar de utilidade pública

a Associação Protetora de Animais, com sede no Município de Guaxupé.

A APA é uma entidade civil,  sem fins lucrativos, que tem como finalidade obstar

práticas abusivas de maus-tratos e mortes de animais e fazer cumprir e fiscalizar a

proteção e os direitos dos animais previstos em lei. Tem também como um de seus

principais  objetivos  promover  a  educação  e  conscientização,  em  qualquer  nível

escolar, acerca da proteção e prevenção ao meio ambiente

A associação  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  tem  diretoria

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e

desenvolve importante trabalho de desenvolvimento social e defesa dos direitos dos

animais. Assim é pertinente a sua declaração de utilidade pública.

Pela importância da matéria aludida, acreditamos na aprovação deste projeto por

nossos ilustres pares.

– 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 2.457/2015

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Banco do Brasil, com sede no

Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Banco do Brasil,

com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  A  Associação  Atlética  Banco  do  Brasil  é  uma  organização  não

governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2 de junho de 1996.

A associação desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo

suas finalidades estatutárias de realizar atividades recreativas, incentivar a realização

de atividades esportivas,  prestando assistência  aos  seus  associados  e familiares,

bem como promover o incentivo cultural e artístico realizando atividades de grande

interesse social.
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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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.458/2015

Declara de utilidade pública à Associação Arte das Ruas, com sede no Município de

Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Arte das Ruas, com sede

no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: A Associação Arte das Ruas tem por finalidade executar serviços de

fomento a cultura hip hop, bem como beneficiar as comunidades com vistas a dar

oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais;

oferecer mecanismos à formação e integração, estimulando a cultura e o convívio

social; permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da

forma mais acessível; promover projetos artísticos culturais e ações que enfatizem

cursos e oficinas de real interesse das comunidades; prestar serviços de utilidade

pública,  que  possibilitem  a  diversidade  e  o  respeito  a  outras  culturas;  recuperar

jovens e adolescentes de vulnerabilidade social, protegendo sua identidade física e

social;  estabelecer  parceria  e  diálogo  entre  os  diferentes  segmentos  sociais,

participando com outras associações que visem interesses comuns.

A associação também respeita e atende aos seguintes princípios: preferência pelas

finalidades  educativas,  artísticas  culturais  e  informativas  em  benefício  do

desenvolvimento  geral  da  comunidade;  promoção  das  atividades  artísticas  e  da

integração  dos  membros  da  comunidade  atendida;  respeito  aos  valores  éticos  e
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sociais  da  pessoa  e  da  família,  favorecendo  a  integração  dos  membros  da

comunidade atendida;  e não discriminação de raça,  religião,  preferências sexuais,

convicção  política,  ideológica  e  partidária  e  condição  social  nas  relações

comunitárias.

Além  disso,  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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.459/2015

Institui o Dia Estadual das Cervejarias Artesanais Mineiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual das Cervejarias Artesanais Mineiras, a ser

comemorado, anualmente, em 21 de dezembro.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Dirceu Ribeiro

Justificação: Em grande foco midiático atualmente, com mercado em ascensão e

reconhecimento público, as cervejarias mineiras ocupam o 2º lugar em produção de

cervejas artesanais do País, perdendo apenas para Santa Catarina. Temos dezenas

de fábricas, além de muitos cervejeiros caseiros, que protagonizam ao nosso Estado

o  status de  “Bélgica  Brasileira”,  pois  os  títulos  conquistados  pelos  criadores  das

empresas são muitos.

Mais de um milhão de litros de cerveja são produzidos artesanalmente nas terras

mineiras, em demanda comercial apertada, uma vez que os consumidores, cada dia

mais, compram e degustam a bebida. Com vendas alavancadas pelo sucesso das

cervejarias artesanais mineiras, há expectativa de crescimento que amplie ao dobro a

produção até o ano de 2016, atraindo novas empresas ao setor e gerando renda e

empregos nessas fábricas.

Trabalhando com matérias-primas nobres e diferenciadas, as cervejas artesanais
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de  nosso  Estado  são  consideradas  de  alta  qualidade  e  sofisticadas,  com

apreciadores  reconhecidos  nacional  e  internacionalmente,  merecendo  os

empreendedores dessa bebida tão versátil a homenagem do poder público.

Por entender justa e coerente esta proposta, esperamos o apoio dos nobres pares

desta Casa para este projeto.

– 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 2.460/2015

Cria o programa Creche para Idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criado  o  programa  Creche  para  Idoso,  que  concederá  atenção

especial  ao  idoso,  na  forma  desta  lei,  objetivando  proporcionar-lhe  acolhimento,

abrigo diurno, cuidados, proteção e convivência adequados a suas necessidades.

Parágrafo  único  –  A atenção  especial  de  que  trata  o  caput compreenderá  os

seguintes requisitos:

I – atendimento às pessoas idosas com sessenta anos ou mais, em situação de

vulnerabilidade ou risco social, semidependentes, para a realização de atividades da

vida diária, oriundos de famílias que não tenham condições de prover esses cuidados

durante o dia ou parte dele;

II – prevenção ao isolamento e institucionalização da pessoa idosa, promovendo o

fortalecimento dos vínculos familiares;

III – fortalecimento da rede de proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas;

IV – atendimento de segunda a sexta-feira, das sete horas às dezoito horas.

Art. 2º – O disposto nesta lei se dará mediante:

I – instalação de locais apropriados para a convivência diurna de idosos, onde os

idosos  receberão  abrigo,  alimentação,  cuidados  específicos  e  realização  de

atividades diversas;

II – celebração de convênios entre governo federal, estados e municípios, visando à

implantação das creches de que trata esta lei;

III – oferta dos serviços fisioterapêutico, nutricional, psicológico e social;

IV – acolhimento do idoso por sua própria iniciativa ou da família responsável, para
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permanência por período integral ou parcial, segundo a conveniência ou necessidade.

Art. 3º – O Poder Executivo adotará medidas com vistas a estimular a criação de

creches para idosos públicas e privadas.

Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: Nas creches que este projeto se propõe a criar, o idoso terá à sua

disposição atenção integral, com alimentação, higiene pessoal, cultura e recreação,

em um local apropriado. Nas referidas unidades os idosos contarão com os serviços

de profissionais especializados, como nutricionistas, professores de educação física e

assistente  social,  e  visita  de  profissional  de saúde.  Tais  atividades  decorrerão de

parcerias  a  serem  celebradas  entre  o  governo  e  os  municípios,  como também  a

iniciativa privada.

O País está envelhecendo em ritmo acelerado em comparação com outras nações.

Conta atualmente com mais de 18 milhões de pessoas com 60 ou mais anos de

idade, representando aproximadamente 10% da população. Em 2020, a previsão é de

que  teremos  uma  população  idosa  de  30.800.000,  ou  seja,  14,2%  de  todos

brasileiros.

As  pessoas  idosas  requerem  cuidados  cujas  famílias,  muitas  vezes,  não  lhes

podem oferecer.  É cada vez mais comum a situação de idosos semidependentes

permanecerem sozinhos enquanto filhos, netos e parentes são obrigados a deixar

suas casas para trabalhar ou estudar.

Para  que  se  estabeleça  a  devida  proteção  social  à  população  idosa  nessas

situações e para que sejam evitados abrigamentos desnecessários desses idosos em

espaços de proteção social especial de alta complexidade, devem ser fomentados

serviços que supram lacunas, oferecendo um atendimento humanitário, valorizando a

pessoa  idosa,  respeitando  suas  limitações,  oportunizando  o  convívio  familiar,
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ampliando as possibilidades de acesso a serviços e direitos e proporcionando-lhes

melhores condições de vida.

– 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 2.461/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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 Abaeté o imóvel

constituído de terreno com área total de 2.790 m² (dois mil  setecentos e noventa

metros quadrados) e com área construída de 294,06 m² (duzentos e noventa e quatro

vírgula zero seis metros quadrados), situado no Povoado de Patos, no Município de

Abaeté, registrado sob o nº 24.499, Livro 3-AF, Fls. 35, no Cartório do Registro de

Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único – O imóvel de que trata o  caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal José Zacarias Álvares da Silva.

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

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

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

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

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

imóvel.

Art.  4º  –  O  Município  de  Abaeté  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, 8 de julho de 2015.

Tiago Ulisses

Justificação: O Município de Abaeté, através da Lei nº 1.602, de 1997, procedeu à

municipalização  das  escolas  rurais,  entre  elas  a  Escola  Municipal  José  Zacarias

Álvares da Silva, que funciona e desenvolve atividades escolares dos primeiros anos

do ensino fundamental no imóvel objeto desta proposição, localizado no Povoado de
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Patos, em Abaeté. O Poder Executivo Municipal,  com a interveniência do governo

federal, por meio do Ministério do Esporte, pretende edificar uma quadra poliesportiva

trazendo inegáveis  benefícios  à comunidade escolar,  proporcionando a  prática  de

atividades desportivas numa localidade carente de áreas que possam desenvolver

não  apenas  o  esporte,  mas  o  lazer  e  demais  atividades  lúdicas  necessárias  e

imprescindíveis ao desenvolvimento da criança. Diante do exposto, resta comprovado

o atendimento do interesse público.

Insta salientar que o imóvel continuará integrando o patrimônio público, visto que a

aprovação  do  projeto  implica  apenas  a  transferência  da  esfera  estadual  para  a

municipal.

Como visto, a doação satisfaz os requisitos legais para ser concretizada, razão pela

qual rogo a meus pares 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 2.462/2015

Institui o programa Escola Melhor: Sociedade Melhor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o programa Escola Melhor: Sociedade Melhor, visando ao

incentivo  da  realização  de  parcerias  de  pessoas  físicas  e  jurídicas  com  escolas

públicas estaduais.

Art. 2º – A participação de pessoas físicas e jurídicas no programa Escola Melhor:

Sociedade  Melhor  tem  por  objetivo  alcançar  contribuições  para  a  melhoria  da

qualidade do ensino da rede pública estadual e se dará mediante as seguintes ações:

I – doação de recursos materiais às escolas estaduais, tais como equipamentos e

livros;

II – patrocínio para a manutenção, a conservação, a reforma e a ampliação das

escolas estaduais;

III – disponibilização de banda larga, equipamentos de rede wi-fi e de informática,

tais  como computadores,  notebooks,  tabletes,  roteadores,  antenas  de  wi-fi,  entre

outros;

IV – promoção de palestras de cunho didático-pedagógico sobre temas de interesse

dos alunos e professores;
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V – outras ações indicadas pela direção da escola, ouvido o conselho escolar.

Parágrafo único – As obras de reforma, ampliação e melhoria de que trata o inciso II

deste artigo deverão ser realizadas em consonância com as necessidades listadas

pela  Secretarias  de  Estado  de  Educação  e  de  Obras  Públicas,  Habitação  e

Saneamento.

Art. 3º – As pessoas físicas e jurídicas que aderirem ao programa poderão divulgar,

para fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício da escola.

Art. 4º – A participação de pessoas físicas e jurídicas no programa Escola Melhor:

Sociedade Melhor  não implicará  ônus  de qualquer  natureza ao Poder  Público  ou

quaisquer outros direitos, ressalvado o disposto no art. 3º desta lei.

Art. 5º – Será conferido um certificado emitido pelo governador do Estado e pelo

secretário da Educação às pessoas físicas e jurídicas que participarem do programa

Escola Melhor: Sociedade Melhor, destacando-se os relevantes serviços prestados à

educação no Estado.

Art. 6º – O Estado realizará campanhas e ações a fim de estimular a adesão de

pessoas físicas e jurídicas ao programa Escola Melhor: Sociedade Melhor.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente quanto à forma e

aos meios do estabelecimento da parceria e da publicidade previstos nesta lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Noraldino Júnior

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

programa Escola Melhor: Sociedade Melhor.

A dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade livre, justa e

solidária,  objetivos  fundamentais  do  nosso  país,  passam  por  uma  educação  de

qualidade. O Estado, a família, a sociedade, através das suas entidades e empresas,

devem estar engajados na busca da melhoria e qualificação da educação, conforme

dispõe o art. 205 da Constituição Federal.

A educação, como campo prioritário, necessita da conjugação de esforços entre o

setor público e o particular, o que hoje é traduzido na forma de parcerias como a

instituída por este programa, proporcionando assim maior aporte de recursos para

que o ensino público estadual atinja um alto nível de qualidade e excelência.
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Neste  contexto,  o  programa Escola  Melhor:  Sociedade Melhor  tem  por  objetivo

incentivar  pessoas  físicas  e  jurídicas  a  se  tornarem  parceiras  do  poder  público,

estimulando a cooperação e a solidariedade para a melhoria da qualidade do ensino

na rede pública estadual. Não se trata de substituir as responsabilidades do Estado

com a educação, mas de somar esforços para a sua qualificação.

A participação da iniciativa privada poderá ser feita através da aquisição e doação

de materiais escolares, móveis, equipamentos eletrônicos e de informática, além de

obras de manutenção, conservação, reforma, construção de muros e ampliação de

prédios, ou outras ações que visem beneficiar o ensino nas escolas estaduais.

Destaque-se que a adesão ao programa por pessoas físicas e jurídicas não trará

ônus de qualquer natureza ao Poder Executivo, constituindo-se num ato de parceria e

solidariedade com o Estado e com a comunidade escolar. Permite-se a divulgação,

por  meio  de  propaganda  institucional,  das  ações  praticadas  em  benefício  da

instituição adotada.

Como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à educação e ao

Estado, será fornecido um certificado como participante do programa Escola Melhor:

Sociedade Melhor.

O instrumento de viabilização da parceria e a forma da propaganda institucional

serão detalhados na regulamentação da lei.

Temos convicção, pelo tema envolvido, de que as pessoas físicas e jurídicas do

nosso estado atenderão ao chamado e participarão dessa parceria, fazendo jus ao

slogan Escola Melhor: Sociedade Melhor, motivo pelo qual submetemos este projeto

à apreciação dessa colenda Assembleia Legislativa, na certeza de sua aprovação.

Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 647/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.463/2015

Veda a concessão de crédito por parte de banco oficial a empresas condenadas por

uso de mão de obra em situação análoga à escravidão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – É vedada a concessão de crédito de banco oficial integrante do sistema

financeiro estadual para empresa que esteja inscrita em cadastro de empregadores

que utilizem mão de obra em condição degradante ou análoga à escravidão.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: Cabe aos poderes instituídos consolidar políticas públicas, por meio

dos  instrumentos  a  seu  dispor,  dos  quais  um  dos  mais  importantes  consiste  na

concessão  de  crédito  público.  Este  projeto  visa  a  proibir  instituições  financeiras

oficiais de Minas Gerais de conceder créditos para empresas que exploram trabalho

em  condição  análoga  à  escravidão,  clara  violação  da  liberdade  e  dignidade  dos

trabalhadores. Pela grande relevância do tema e por seu alto impacto social, solicito

apoio aos nobres pares para a tramitação do projeto nesta Casa.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 73/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.464/2015

Dispõe sobre a proibição do porte de arma branca no âmbito do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  proibido  no  âmbito  do  Estado  o  porte  de  armas  brancas,  artefatos

cortantes ou perfurantes destinados usualmente à ação ofensiva como faca, punhal,

ou similares, cuja lâmina tenha 10cm (dez centímetros)  de comprimento ou mais,

salvo quando as circunstâncias justifiquem o fabrico, comércio, ou uso desses objetos

como instrumentos  de  trabalho  ou  utensílios,  além  daquelas  previstas  em  outras

legislações.

§ 1º – Não configura uso ilegal dos objetos acima o transporte do objeto novo, ainda

na embalagem original, ou com nota fiscal, ou ainda o transporte do objeto em bolsas,

malas, sacolas.

§ 2º  –  Também não caracteriza  o 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.
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Art. 2º – O porte das armas de que trata esta lei sujeita o infrator a multa no valor de

885,30 Ufir-MG (oitocentos e oitenta e cinco Ufir-MG e três décimos) à 8.853 Ufir-MG

(oito mil oitocentos e cinquenta e três Ufir-MG), a critério da autoridade policial, sem

prejuízo da pena pelo crime ou contravenção correlato.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Atualmente a lei penal não criminaliza o porte de facas e outras armas

brancas.  Com isso,  vemos  os lamentáveis  fatos  recentes em Minas Gerais  e  em

outros estados, confirmando que objetos perfurocortantes têm a mesma capacidade

letal que as armas de fogo.

Esta  proposição  de  lei  decorre  da  ausência  de  instrumentos  legais  para  punir

aqueles que portam armas brancas com o claro fim de cometer crimes.

Pessoas  que  usam  facas  para  trabalho,  como  chefes  de  cozinha,  não  serão

prejudicados pela lei, uma vez que se enquadrarão no termo “transporte” e não porte.

Os objetos que estiverem guardados em mochilas, sacolas ou embalagens e com

nota fiscal não serão confiscados.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Cabo Júlio.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.227/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.465/2015

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

–, nas hipóteses especificadas.

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, revender ou expor à

venda  quaisquer  bens  de  consumo,  gêneros  alimentícios  ou  quaisquer  outros
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produtos industrializados fruto de descaminho, roubo ou furto, independentemente de

ficar ou não caracterizada a receptação.

Art. 2º – A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

Art. 3º – A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS

prevista no artigo 1° implicará aos sócios do estabelecimento penalizado, sejam eles

pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, em comum ou separadamente:

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;

III  –  imposição  de  multa  correspondente  ao  dobro  do  valor  dos  produtos

constatados serem produto de roubo ou furto.

Parágrafo único – As restrições previstas nos incisos I e II prevalecerão pelo prazo

de cinco anos, contados da data de cassação, sendo requisitos a ser observados,

obrigatoriamente, para o registro do estabelecimento no cadastro de contribuintes do

ICMS.

Art.  4º  – O Poder Executivo divulgará no diário  oficial  do Estado a relação dos

estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta lei,  fazendo

constar  os  respectivos  Cadastros  Nacionais  de  Pessoas  Jurídicas  –  CNPJs  –  e

endereços de funcionamento.

Art. 5º – Quando ocorrer a apreensão de mercadorias fruto de descaminho, roubo

ou furto, cuja propriedade não possa ser determinada, será aplicada ainda a pena de

perdimento de tais bens, sendo estes incorporados ao patrimônio do Estado.

Parágrafo único – O Estado investirá a totalidade do produto obtido, no termos do

disposto  no  caput,  no  combate  ao  roubo  e  furto  de  cargas,  comercialização  de

produtos falsificados e ao descaminho.

Art. 6º – Os estabelecimentos penalizados na forma desta lei perderão em favor do

Estado a  totalidade  dos  créditos  tributários,  cujo  fato  gerador  tenha  por  objeto  a
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circulação ou transporte de mercadorias as quais tenham sido constatadas serem

produto  de  falsificação,  descaminho,  roubo  e  furto,  independentemente  de  ficar

caracterizada ou não a receptação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

João Leite

Justificação:  Segundo dados  apresentados  pela  NTC – Associação Nacional  do

Transporte  de  Cargas  e  Logística,  no  ano  de  2014  tivemos  no  Brasil  17.500

ocorrências  de  roubos  de  cargas  em  rodovias  e  áreas  urbanas,  um  acréscimo

percentual de 15% em relação ao ano de 2013. Se considerarmos os dados de 2010,

o aumento nas ocorrências foi de 42%. Somente em 2014, estima-se que a perda

financeira com o roubo de cargas atingiu a cifra de um bilhão de reais.

O Sudeste concentra 85,31% dos roubos de carga no País, e os produtos mais

visados  são  os  produtos  alimentícios,  cigarros,  eletroeletrônicos,  produtos

farmacêuticos,  químicos  e  autopeças,  produtos  que  são  facilmente  repassados  à

população  por  comerciantes  ilegais  que  praticam  a  receptação  de  mercadorias

roubadas.

O que se vê é a estruturação de empresas de fachada que operam com cargas

roubadas e repassam os produtos dos roubos no comércio varejista para chegar ao

consumidor final como se tudo ocorresse dentro da normalidade legal.

É  fundamental  dotar  o  poder  público  de  dispositivos  legais  que  lhe  permitam

desarticular  as ações de receptação, e os sócios da empresa que trabalham com

receptação de mercadorias roubadas, sejam eles pessoas físicas, sejam jurídicas,

arcarão com a responsabilização por  seus atos, tanto com o perdimento de seus

créditos  tributários,  como com a  perda da inscrição no Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Portanto, entendemos ser necessário estender possibilidade de cassar a eficácia da

inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de estabelecimentos que adquirirem,

distribuírem, transportarem, estocarem ou revenderem bens de consumo, gêneros

alimentícios  ou  quaisquer  outros  produtos  industrializados  originados de roubo ou

furto, independentemente de ter ocorrido ou não receptação.
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É  necessário,  portanto,  aperfeiçoar  os  meios  do  poder  público  para  coibir  e

desestimular as ações conexas que geram a rentabilidade da ação criminosa.

Pelo  exposto,  contamos  com o apoio de  nossos pares para a  aprovação desta

proposição a qual entendemos dotará o poder público de meios mais eficazes para

combater o crime de roubo de cargas.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.687/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.466/2015

Cria  o  Programa  de  Redistribuição  de  Alimentos  Excedentes  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Programa de Redistribuição de Alimentos Excedentes para

reaproveitar  produtos  alimentares,  perecíveis  e  não  perecíveis,  provenientes  das

sobras limpas de mercados, supermercados, hipermercados e mercados populares,

para  que  venham  a  ser  classificados  e  posteriormente  doados  e  distribuídos  a

entidades de caráter assistencial.

§ 1º – Os alimentos perecíveis a que se refere o caput deste artigo são os alimentos

de  origem  vegetal,  aptos  para  reaproveitamento,  mas  impróprios  para

comercialização.

§ 2º – Os alimentos não perecíveis a que se refere o caput deste artigo são aqueles

que se encontram próximo do prazo de validade estabelecido pelo fabricante ou com

embalagem danificada, de modo que se tornem impróprios para a comercialização,

sem prejuízo de sua qualidade para consumo.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, é vedada a redistribuição de restos de

qualquer  espécie  de  alimentos,  entendendo-se  como  restos  os  alimentos  já

distribuídos ou ofertados ao consumidor.

Art. 2º – As entidades, doadoras e receptoras que participarem do programa devem

seguir parâmetros e critérios, nacionais ou internacionais, reconhecidos que garantam

a segurança do alimento em todas as etapas do processo de produção, transporte,

distribuição e consumo.
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Art. 3º – O programa terá como principal objetivo captar e receber alimentos em

condições próprias no que concerne à inocuidade do alimento para o consumo com

segurança.

Parágrafo único – Inocuidade do alimento ou de matérias-primas usadas para seu

fabrico é,  no  âmbito das ciências  alimentares,  é a condição final  em que não se

encontram produtos químicos ou biológicos capazes causar  danos ou de produzir

efeitos prejudiciais a saúde humana.

Art. 4º – As instituições sociais beneficentes, públicas ou privadas, que poderão ser

assistidas são as que atendam a segmentos populacionais em situação de carência,

de pobreza ou de exclusão como creches, escolas, abrigos para idosos, albergues,

casas de apoio, as que tratam dependentes químicos e outras instituições sociais e

que tenham condições de receber os alimentos.

Art.  5º  –  As  instituições  sociais  beneficiadas  deverão  manipular  os  produtos

recebidos  e  elaborar  suas  refeições  exclusivamente  no  seu  local  de  assistência,

ficando vedada qualquer transferência das preparações ou dos produtos  in  natura

recebidos em doação.

Art. 6º – A transferência dos alimentos em disponibilidade deverá ser feita de forma

gratuita para as entidades que prestem assistência às pessoas carentes.

Art.  7º  –  O  poder  público  poderá  conceder  incentivos  fiscais  aos  mercados,

supermercados, hipermercados e mercados populares, em decorrência de doações

as entidades de caráter assistencial, para a distribuição gratuita a pessoas carentes.

Art.  8º  –  A pessoa jurídica  que doar  alimentos  perecíveis  e  não  perecíveis  em

quaisquer  das etapas do processo,  diretamente  a instituições sociais,  públicas ou

privadas, para distribuição gratuita, está isenta da imputação de infração causada por

doença transmitida por alimentos, desde que não caracterizada:

I – dolo, fraude ou má fé;

II – omissão em tomar as medidas corretivas para evitar ou sanar o dano, tendo

conhecimento do ato ou fato lesivo;

III – reincidência.

Art.  9º  –  O  governo  de  Estado  deverá  estabelecer  o  órgão  responsável  por

determinar os critérios de coleta, de distribuição de alimentos, da fiscalização a ser
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exercida,  bem  como  o  credenciamento  e  o  acompanhamento  das  entidades

beneficiárias, desde que devidamente cadastradas.

Art. 10 – Será estipulado pelo Poder Executivo um selo de identificação, que deverá

ser  afixado  em  local  visível  no  estabelecimento  comercial,  com  o  objetivo  de

identificar que aquele estabelecimento faz parte do Programa de Redistribuição de

Alimentos Excedentes.

Art. 11 – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que for necessário à

sua aplicação.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015

Noraldino Júnior

Justificação: Todo mundo tem direito a uma alimentação saudável,  acessível,  de

qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Isso é o que chamamos

de segurança alimentar e nutricional, que deve ser totalmente baseada em práticas

alimentares promotoras da saúde, sem comprometer o acesso a outras necessidades

essenciais.

Segundo a FAO, organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura,

um terço dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado a cada ano – junto com

toda a energia, mão de obra, água e produtos químicos envolvidos em sua produção

e descarte (FAO 2013).

O Brasil  tem 3,4  milhões  de  brasileiros  que estão  em  situação de insegurança

alimentar, o que representa 1,7% da população.

Segundo relatório da FAO de 2013, 805 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 9

sofre de fome no mundo.

Diante desta triste realidade, esta proposição objetiva a criação do Programa de

Redistribuição  de  Alimentos  Excedentes,  que  tem  como  principal  finalidade

racionalizar e otimizar a distribuição e a utilização de alimentos para as pessoas e

entidades que deles necessitam.

Além disso, os participantes deste programa receberão um selo que identificará a

empresa comprometida com as entidades sociais.

A adoção  desta  proposta  representará  um  avanço  nas  conquistas  sociais  das
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pessoas com deficiência alimentar e nutricional, facilitando-lhes o acesso ao alimento.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.076/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.467/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.822/2011)

Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado, 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.

Parágrafo único – O acréscimo de arrecadação previsto no Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal do Estado deverá ser adicionado à arrecadação prevista na lei que

disporá sobre as diretrizes orçamentárias para os próximos exercícios financeiros.

Art. 2º – A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

transporte interestadual e intermunicipal de estabelecimento fornecedor localizado no

Estado, 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.

Parágrafo  único  –  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  de  relação a  ser  divulgada pela  Secretaria  de

Estado de Fazenda.

Art. 3º – Os créditos previstos no art. 2º desta lei não serão concedidos:

I – na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação pelo ICMS;

II  –  relativamente  às  operações  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III – se o adquirente for:
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a) contribuinte do ICMS sujeito ao regime periódico de apuração;

b) 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;

IV – na hipótese de o 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. 4º – O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do ICMS efetivamente

recolhido por cada estabelecimento será atribuído como crédito aos adquirentes de

mercadorias,  bens  e  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  na

proporção do valor de suas aquisições em relação ao valor total das operações e

prestações realizadas pelo estabelecimento fornecedor no período.

§ 1º – 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 item

anterior.

§ 2º – A cada R$100,00 (cem reais) em compras registradas em documentos fiscais

eletrônicos, o adquirente fará jus a um cupom numerado para concorrer gratuitamente

a sorteio a  que se refere o inciso  III  do art.  4º,  na  forma a ser  disciplinada pela

Secretaria de Estado de Fazenda.

Art.  5º  –  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  poderá,  atendidas  as  demais

condições previstas nesta lei:

I  –  estabelecer  cronograma para  a  implementação do Programa de  Estímulo  à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e definir o percentual de que trata o

caput do  art.  3º,  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;
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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 Estado de Fazenda;

III  – instituir  sistema de sorteio de prêmios para os consumidores finais,  pessoa

natural  ou  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.  2º, no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o

nome do consumidor.

Art. 6º – A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art.

2º 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 poupança, mantida em

instituição do Sistema Financeiro Nacional, ou o crédito em cartão de crédito emitido

no Brasil.

§ 1º – O depósito ou o crédito a que se refere o inciso III deste artigo somente

poderá ser efetuado se o valor a ser creditado corresponder a, no mínimo, R$25,00

(vinte e cinco reais).

§ 2º – Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no prazo de cinco

anos,  contados  da  data  em  que  tiverem  sido  disponibilizados  pela  Secretaria  de

Estado de Fazenda.

§  3º  –  Não  utilizarão  os  créditos  os  inadimplentes  em  relação  a  obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado.

§ 4º  – 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.

§ 5º  – O IPVA, quando abatido ou quitado pelo  crédito previsto no art.  2º,  não
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poderá sofrer qualquer decréscimo quanto ao cálculo do percentual  destinado aos

municípios.

Art.  7º  –  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. 2º desta lei;

III – os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está adimplente com suas

obrigações tributárias perante o Estado;

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.  8º  –  Ficará  sujeito  a  multa  no  montante  equivalente  a  100  Ufemgs  (cem

Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  por  documento  não  emitido  ou

entregue, a ser aplicada na forma da 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:

I  –  emitir  documento fiscal que não seja hábil  ou que não seja o adequado ao

respectivo fornecimento;

II – deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na Secretaria de

Estado de Fazenda, quando o registro for exigido pela legislação.

Art. 9º – Os créditos a que se referem o art. 2º e o inciso IV do art. 5º desta lei, bem

como os recursos destinados ao sorteio de prêmios previsto no inciso III do referido

art. 5º, serão contabilizados à conta da receita do ICMS.

Art. 10 – O Poder Executivo manterá linha de crédito especial destinada à pequena

e microempresa a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário à

implantação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado.

Art.  11  –  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,
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quadrimestralmente,  relatório  de  prestação  de  contas  e  balanço  dos  créditos

concedidos nos moldes do exercício do direito de que trata o art. 2º desta lei, com

indicação detalhada de todas as operações realizadas.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado, que tem como

objetivo estimular o hábito de os adquirentes de mercadorias,  bens e serviços de

transporte  interestadual  e  intermunicipal  exigirem  do  fornecedor  a  entrega  de

documento fiscal hábil,  colaborando assim com a fiscalização de tributos e com a

redução da evasão fiscal.

A proposição  dispõe  sobre  a  concessão  de  crédito  pelo  governo  do  Estado  à

pessoa  que  adquirir  mercadorias,  bens  e  serviços  interestadual  e  intermunicipal

fornecidos por estabelecimentos localizados neste Estado, desde que o consumidor

exija a emissão de documento fiscal eletrônico ou de outro documento fiscal hábil que

tenha sido  objeto de  registro eletrônico  na  forma estabelecida  pela  Secretaria  de

Fazenda. O crédito concedido poderá ser utilizado para reduzir o valor do débito do

IPVA do  exercício  seguinte,  depositado  em  conta  corrente  ou  de  poupança,  ou

creditado em cartão de crédito.

Também dispõe que o Poder Executivo irá promover campanhas educativas para

informar e orientar a população sobre o direito  e o dever  de exigir  a  emissão de

documentos fiscais  a cada operação e prestação, a forma de receber  e utilizar o

crédito e os meios de verificar se o fornecedor está adimplente com suas obrigações

tributárias perante o Estado.

O projeto também disciplina o direito do consumidor de receber as mercadorias,

bens ou serviços devidamente acompanhados de documento fiscal hábil, prevendo

penalidades ao fornecedor que violar tal direito. Assim, prevê a aplicação de pena de

multa ao fornecedor que deixar de emitir  e  entregar  o documento ao consumidor,

entregar documento que não seja o adequado, ou ainda deixar de efetuar o registro

do documento, quando este for obrigatório.

Cabe destacar que os estados podem estabelecer normas de direito do consumidor,
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conforme disposto nos arts. 5º, XXXII, e 24, V e VIII, da Constituição Federal, e no art.

55 do Código da Defesa do Consumidor.

A medida proposta não deverá comprometer o cumprimento do disposto no art. 14

da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000 –, uma

vez que a renúncia relativa à concessão do crédito será compensada pelo aumento

da arrecadação de tributos decorrente da redução da evasão fiscal.

Diante  do  exposto  e  considerando  extremamente  necessárias  tais  medidas

compensatórias no Estado mineiro, resta-nos contar com o apoio de nossos nobres

pares para 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.468/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.097/2012)

Declara de utilidade pública a Associação da Localidade dos Pintos, com sede no

Município de Belo Vale.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação da Localidade dos Pintos,

com sede no Município de Belo Vale.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação da Localidade dos Pintos, com sede no Município de

Belo Vale, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade cultural, que visa,

entre outros objetivos, promover atividades sociais, culturais e desportivas.

A entidade encontra-se em pleno e  regular  funcionamento há  mais  de  um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.469/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.718/2013)

Institui o Dia do Conselheiro Tutelar de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia do Conselheiro Tutelar de Minas Gerais,  que será

comemorado, anualmente, no dia 20 de junho.

Art. 2º – O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

Dia do Conselheiro Tutelar de Minas Gerais, visando à valorização dos conselheiros

tutelares no Estado.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação: A proposição em questão visa fixar data para a comemoração do Dia

do  Conselheiro  Tutelar  de  Minas  Gerais,  com  o  fito  de  contribuir  para  que  seja

colocado em evidência o exercício dessa função, tão importante para os cuidados da

criança e do adolescente no Brasil.

Não é de hoje que todos reconhecem a grande cota de benefício que os conselhos

utelares têm trazido para a política em benefício da infância e da adolescência.

Julgamos  oportuno  traduzir  esse  reconhecimento  com  a  criação  de  uma  data

estadual  em  homenagem  aos  conselheiros,  ocasião  em  que  o  Estado  apoiará  a

realização de eventos e comemorações.

A escolha da data foi recomendada pelos próprios conselheiros em reunião nesta

Casa e após contato com o deputado que esta subscreve.

É por  essas razões que submeto esta proposição à apreciação de meus pares,

contando com sua sensibilidade para sua aprovação.

– 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 2.470/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 146/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Aposentados e Pensionistas de Poté –

APPR –, com sede no Município de Poté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Aposentados  e

Pensionistas de Poté – APPR –, com sede no Município de Poté.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Poté tem prestado

relevantes  serviços  a  seus  associados,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias,

lutando  em  defesa  da  categoria  junto  aos  órgãos  governamentais.  Declará-la  de

utilidade pública é torná-la ainda mais operante em benefício dos seus associados.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.471/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 149/2011)

Declara de utilidade pública o Grupo de Ação Ambiental Sertão Calango – Gaasc –,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Ação Ambiental  Sertão

Calango – Gaasc –, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Associação civil  de direito  privado,  sem fins lucrativos,  fundada em

13/2/2008,  o  Gaasc  tem  por  finalidades:  promover  e  incentivar  a  consciência
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ambiental  utilizando  como  ferramenta  e  atrativo  a  prática  de  esportes  radicais;

estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação que instrumentalize a

consecução de seus objetivos; promover projetos e ações que visem à preservação,

bem como à revitalização de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural;

incentivar a prática de atividades como o cicloturismo e o montanhismo como forma

de  desenvolver  o  turismo  e  alcançar  o  desenvolvimento  sustentável;  realizar

levantamento de informações sobre os locais da prática de escalada, rapel, trekking e

mountain bike da região e elaborar mapas de trilhas e croquis das vias de escalada

existentes; promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos

ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, aos direitos humanos e dos povos,

bem como estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes

segmentos  sociais,  juntando-se a  outras  entidades que visem interesses comuns;

estimular  e capacitar  os  cidadãos para  participarem efetivamente  do  processo de

tomada de decisões em relação ao destino do desenvolvimento do Norte de Minas

naquilo  que puder  afetar  direta ou indiretamente o  meio ambiente  e o patrimônio

histórico  e  cultural;  conscientizar  a  opinião  pública  sobre  a  importância  da

conservação do meio ambiente natural através da educação ambiental; promover e

realizar pesquisas e estudos, organizar documentação e dados, bem como divulgar,

por  quaisquer  meios,  informações  e  conhecimentos  relativos  aos  seus  objetivos

institucionais.

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 2.472/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.641/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Construindo Um Novo Horizonte, 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 Construindo um Novo

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Construindo Um Novo Horizonte, com sede no Município

de  Belo  Horizonte,  é  uma entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  como escopo  a

assistência à criança e ao adolescente, bem como às suas famílias, com o fim de

contribuir  para o seu desenvolvimento físico, mental, moral,  espiritual  e social,  em

condições de liberdade e dignidade.

Assim, conto com o apoio dos nobres colegas 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 2.473/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.127/2013)

Altera a Lei n° 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a Política

Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A ementa da Lei n° 13.799, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.”.

Art. 2° – O art. 1° da Lei n° 13.799, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1°  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  fica  definida  como pessoa  com deficiência

aquela  com  restrição  resultante  da  interação  entre  ela  e  as  barreiras  devidas  às

atitudes e ao ambiente que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.”.
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Art. 3° – Os arts. 2º, caput e incisos I, IV e V; os arts. 3º e 4º; o art. 5º, caput e inciso

II; o art. 6º; o art. 7º, caput; os arts. 8º e 9º; o art. 10, caput e incisos I a IV, VI e XI; e

os arts. 11 a 13 da Lei n° 13.799, de 21 de dezembro de 2000, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  2°  –  A política  estadual  dos  direitos  da  pessoa  com  deficiência  tem  por

objetivos:

I – o amparo à pessoa com deficiência e a garantia de seus direitos básicos;

II – (...)

IV – a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua adequação à

pessoa com deficiência, aí incluída a remoção das barreiras arquitetônicas;

V – o combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração

social da pessoa com deficiência, desenvolvida em programas de saúde, educação,

cultura, esportes, lazer e profissionalização.”.

Art. 3° – A política estadual dos direitos da pessoa com deficiência será definida

pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a que se

refere o art. 4° desta lei, e executada pela Coordenadoria de Apoio e Assistência à

Pessoa com Deficiência, órgãos subordinados à Secretaria de Estado de Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

Art. 4° – Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deliberativo e controlador das políticas e

das ações, em todos os níveis de atendimento às pessoas com deficiência.

Art. 5° – O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

com composição paritária entre o poder público e a sociedade civil, é integrado por

vinte  e  quatro  membros,  representantes  dos  seguintes  órgãos,  entidades  e

segmentos da sociedade:

I – (...)

II – representantes de entidades não governamentais com, no mínimo, dois anos de

funcionamento, ligadas ao atendimento das pessoas com deficiência:

a) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência auditiva;

b) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência visual;
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c) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência física;

d) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência mental;

e) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com sofrimento mental;

f) um representante de entidades prestadoras de serviços na área de habilitação e

reabilitação de pessoas com deficiência;

g) um representante de profissionais especializados na habilitação e reabilitação de

pessoas com deficiência.

§ 1° – (...)

§ 6° – (…).

Art. 6° – O Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência será eleito por seus pares para um mandato de dois anos.

Art. 7° – Compete ao Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência:

I – (...)

V – (…).

Art.  8°  –  A Coordenadoria  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  –

Caade –  se  constituirá  em  órgão  executor  do  Conselho  Estadual  de  Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência.

Art. 9° – O estatuto do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência,  que  será  por  ele  elaborado  e  aprovado  no  prazo  de  noventa  dias

contados  a  partir  da  data  de  sua  instalação,  disciplinará  sua  organização  e  seu

funcionamento.

Art. 10 – Compete ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência:

I – definir as diretrizes e prioridades da política estadual dos direitos da pessoa com

deficiência;

II – prestar assessoria ao governo do Estado, emitindo pareceres, acompanhando a

elaboração e fiscalizando a execução de programas voltados para a pessoa com

deficiência, objetivando a defesa de suas necessidades e de seus direitos;

III – estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da situação da pessoa com

deficiência, bem como propor medidas a serem adotadas pelo governo;
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IV – fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegura os direitos da

pessoa  com  deficiência,  examinando  denúncias  relativas  ao  seu  possível

descumprimento;

V – (...)

VI  –  manter  canais  de  comunicação  permanentes  com  outros  movimentos  que

tenham por objetivo a defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

VII – (...)

XI  –  opinar  sobre  a  destinação  de  recursos  e  espaços  públicos  e  sobre  a

programação cultural, esportiva e de lazer voltada para as pessoas com deficiência,

no âmbito de cada secretaria.

Art. 11 – As deliberações do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

com  Deficiência  produzirão  efeitos  a  partir  da  publicação  das  resoluções

correspondentes no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art.  12  –  A posse dos  membros do  primeiro Conselho Estadual  de Defesa dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  dar-se-á  no  prazo  de  quarenta  e  cinco  dias

contados a partir da data da publicação desta lei.

Art. 13 – Os recursos financeiros para a implantação e a manutenção do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão provenientes do

Fundo Estadual de Assistência Social – Feas.".

Art. 14° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema relevância, pois trará à Lei n°

13.799,  de  21  de  dezembro  de  2000,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  dos

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, uma nova nomenclatura, utilizada

para as pessoas com deficiência, além de uma nova definição sobre a deficiência,

conforme o já adotado nacional e mundialmente.

A referida lei, editada em 2000, utiliza a antiga nomenclatura "pessoas portadoras

de  deficiência",  como se  a  deficiência  fosse  uma síndrome,  uma doença  ou  um

estigma que possam ser portados pelas pessoas que a possuem, tratamento esse
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desigual  e aviltante,  em contraposição ao comando da Constituição Federal,  qual

seja:

“Art.  5°  –  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:

I  –  homens  e  mulheres  são iguais  em direitos  e obrigações,  nos  termos  desta

Constituição”.

Atenta a essa realidade e a esse tratamento discriminatório e estigmatizante, ainda

que imbuído de boa vontade por  parte  dos poderes públicos,  a  Organização das

Nações Unidas – ONU – aprovou, em 13 de dezembro de 2006, um novo Tratado

Internacional de Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, bem como seu Protocolo Facultativo, para serem adotados pelos países

que a integram. Eles entraram em vigor em 3 de maio de 2008, após terem sido

ratificados por 20 países-membros, entre os quais o Brasil.

Nessa oportunidade, foram debatidos os problemas e os desafios enfrentados pelas

pessoas com deficiência, sua incidência nos países em desenvolvimento e a atuação

dos gestores públicos para a efetivação dos direitos dessas pessoas.

Um  dos  assuntos  debatidos  foi  a  alteração  da  nomenclatura  estigmatizante

"pessoas portadoras de deficiência" para "pessoas com deficiência".

Essa  alteração  de  nomenclatura  revela-se  de  extrema  importância  porque,  de

acordo com a citada Convenção da ONU, a deficiência não pode mais ser concebida

de forma prévia e objetiva, como uma síndrome que é "portada por alguém", mas,

sim, como um conceito em evolução e que apenas pode ser mensurado a partir da

interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras constituídas pelo ambiente

ou por outras pessoas.

Na mesma Convenção, foi dada uma nova definição para a pessoa com deficiência,

constante no item "e" de seu Preâmbulo, a saber: "a deficiência é um conceito em

evolução e (...)  resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras

devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas

pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas".
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Ressalte-se que as alterações da definição de deficiência e da nomenclatura não

são  aleatórias  e  facultativas,  mas,  ao  contrário,  impositivas  para  os  países  que

ratificaram  o  Tratado  Internacional  da  ONU,  e  tal  obrigatoriedade  constou

expressamente no art. 45 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência:

“Artigo 45

Entrada em Vigor

1 – A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do

vigésimo instrumento de ratificação ou adesão.

2  –  Para  cada  Estado  ou  organização  de  integração  regional  que  ratificar  ou

formalmente confirmar a presente  Convenção ou a ela aderir  após o depósito  do

referido vigésimo instrumento, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir

da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de

ratificação, confirmação formal ou adesão”.

Assim, em atenção à imposição da adoção das medidas acordadas pelo Tratado

Internacional, o Brasil editou, em 10 de julho de 2008, o Decreto Legislativo n° 186,

que aprovou o texto da referida Convenção e de seu Protocolo Facultativo, assinados

em Nova Iorque.

Esse fato obriga todos os demais entes federativos a seguirem as suas diretrizes,

inclusive  o  Estado  de  Minas  Gerais,  em  suas  legislações  em  vigor  ou  a  serem

aprovadas,  inclusive  com  relação  à  nomenclatura  adotada  –  “pessoas  com

deficiência” – e à definição de deficiência.

Por fim, ressalte-se que as políticas para as pessoas com deficiência constituem um

dos mais caros e sensíveis temas afetos ao poder público brasileiro, pois, segundo

dados  da  ONU,  "cerca  de  10%  (dez  por  cento)  da  população  mundial,

aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) milhões de pessoas, vivem com uma

deficiência.  São  a  maior  minoria  do  mundo,  e  cerca  de  80% (oitenta  por  cento)

dessas  pessoas  vivem  em  países  em  desenvolvimento.  Entre  as  pessoas  mais

pobres do mundo, 20% (vinte por cento) têm algum tipo de deficiência".

Pelo exposto e pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este projeto com vistas à adequação da Lei n° 13.799,
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de 2000, à Convenção da ONU de 2006 e ao Decreto Legislativo Federal n° 186, de

2008.

– 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 2.474/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.662/2013)

Institui normas gerais para instalação de antenas de telecomunicação e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei institui normas gerais para a instalação no Estado de estações de

telecomunicações de transmissão de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação em

geral  e  outros  equipamentos  transmissores  de  radiação  eletromagnética  não

ionizante, autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, com

observância  às  normas  de  saúde  e  ambientais  e  ao  princípio  da  precaução,  e

estabelece as normas urbanísticas aplicáveis, de acordo com o interesse local.

§  1º  –  Estão  compreendidas  nas  disposições  desta  lei  as  estações  de

telecomunicações transmissoras de radiação não ionizante que operam na faixa de

frequência entre 3KHz (três quilohertz) e 300Ghz (trezentos giga-hertz).

§  2º  –  Ao  Estado  compete  buscar  a  compatibilidade  do  desenvolvimento

econômico-social com a preservação da saúde da população, da qualidade do meio

ambiente e do equilíbrio ecológico, visando ao desenvolvimento sustentável.

Art.  2º  –  As  concessionárias  responsáveis  pelas  instalações  de  antenas

transmissoras  de  telefonia  celular  no  Estado  de  São  Paulo  ficam  sujeitas  às

condições estabelecidas nesta lei.

Art. 3º – Para os fins desta lei, considera-se:

I  –  Telecomunicação:  é  a  transmissão,  emissão  ou  recepção,  por  fio,

radioeletricidade,  meios  ópticos  ou  qualquer  outro  processo  eletromagnético,  de

símbolos,  caracteres,  sinais,  imagens,  escritos,  sons  ou  informações  de  qualquer

natureza;

II  –  Estações  de  telecomunicações:  qualquer  local  delimitado,  com  ou  sem
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edificações, no interior do qual esteja permanente ou temporariamente instalado um

sistema de antenas e todos os seus acessórios, incluindo transmissores, receptores,

cabos, torres e suportes. Esta definição engloba tanto estações de difusão de rádio

ou televisão e estações de radar quanto aquelas destinadas ao serviço de telefonia

fixa móvel  e ao serviço móvel  celular  – SMC –, tais como estações radiobases –

ERBs – ou micro-ERBs;

III – Radiação eletromagnética: energia eletromagnética não ionizante, irradiada ou

recebida pela antena no meio da transmissão;

IV – Antena: é a parte de um sistema transmissor ou receptor que é projetada para

irradiar ou receber ondas eletromagnéticas não ionizantes;

V  –  Estação  móvel  de  radiação  –  EMR:  conjunto  de  equipamentos  de

telecomunicação  e  eletrônica  que  são  conectados  a  uma  ou  mais  antenas,

geralmente  instalados  em  um  contêiner,  com  a  finalidade  de  criar  uma  área  de

cobertura temporária no sistema;

VI  –  Ponto  de  emissão  de  radiação:  ponto  de  onde  são  emitidas  as  ondas

eletromagnéticas. É o centro de fase dos sistemas irradiantes (antenas);

VII  – Radiação de fundo: radiação eletromagnética não ionizante, preexistente à

instalação  de  um  novo  sistema de  antenas  numa determinada  região.  Uma  vez

instalado o novo sistema, a radiação dele proveniente passa a incorporar a radiação

de fundo, cumulativamente;

VIII  – Regiões quentes: regiões onde a distribuição de campos eletromagnéticos

não são uniformes, devido a reflexões ou efeito de rerradiação;

IX – Laudo radiométrico ou relatório de conformidade: parecer técnico especializado

atestando  se  uma  estação  transmissora  está  ou  não  em  conformidade  com  as

normas  técnicas  específicas  em  vigor,  apresentando  as  medidas  dos  níveis  de

densidade de potência para cada antena transmissora;

X – Densidade de potência: valor médio temporal da energia eletromagnética não

ionizante, por unidade de área normal à direção de propagação, medida em watts por

metro quadrado – W/m² – ou microwatts por centímetro quadrado;

XI – Densidade de potência total: soma da densidade e potência de fundo com a do

sistema que se pretende instalar;
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XII  –  Frequência:  taxa  de  variação  de um  sinal  eletromagnético  com  o  tempo,

medida em ciclos por segundo, ou seja, em hertz – Hz –, ou seus múltiplos quilohertz

– Khz –, megahertz – Mhz – e gigahertz – Ghz;

XIII  –  Declaração estadual:  documento expedido pelo Estado,  de acordo com o

mapeamento estadual, autorizando ou não a instalação de estações transmissoras de

telecomunicações no local solicitado pela empresa;

XIV – Área de Interesse Ambiental:

a) áreas definidas como unidade de conservação (estações ecológicas, reservas

biológicas, parques nacionais, estaduais e municipais. Área de proteção ambiental –

APA);

b) áreas de preservação permanente – APPs: assim definidas pelo Código Florestal

(Lei  Federal  nº  12.651,  de  25  de  maio  de  2012)  e  pela  Resolução do  Conselho

Nacional do Meio Ambiente – Conama;

c) áreas de proteção de mananciais, destinada ao abastecimento público;

d) áreas tombadas de interesse científico, histórico, turístico e de manifestações

culturais  e  etnológicas,  com  presença  de  sítios  arqueológicos  ou  monumentos

geológicos;

XV – Áreas sensíveis:  são aquelas em que as pessoas permanecem por maior

período de tempo,  como estabelecimentos de ensino, creches,  locais  de trabalho,

asilos, imóveis residenciais, clínicas e hospitais (Ministério da Saúde);

XVI  –  Pontos  críticos:  locais  situados  nos  lóbulos  principais  de  irradiação  das

antenas;

XVII  –  Operadora  do  sistema:  empresa  detentora  da  outorga,  concessão  ou

autorização  emitida  pelo  poder  público  para  executar  um  determinado serviço  de

radiocomunicação;

XVIII – Estação de telecomunicação de telefonia celular: estação onde se encontra

a torre, poste ou qualquer outra estrutura de suporte, inclusive o topo de edifícios,

com o sistema de antenas e cabos de alimentação, uma fonte de energia e uma

edificação,  metálica  ou  de  alvenaria,  abrigando  os  equipamentos  de  rádio  e  a

interface com a central de comutação, composto dos seguintes elementos:

a) um sistema irradiante, ou conjunto de antenas instalado no topo de uma torre,
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poste  ou  qualquer  outra  estrutura  de  suporte,  inclusive  o  de  qualquer  edificação

pública ou privada;

b)  um  ou  mais  transmissores  e  receptores,  conectados  ao  sistema  irradiante,

através de linhas de alimentação e equipamentos afins;

c)  uma fonte  geradora  de  energia  e  uma  edificação  metálica  ou  de  alvenaria,

destinada a abrigar os equipamentos especificados no inciso II;

XIX  –  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  –  Anatel:  entidade  integrante  da

administração  pública  federal  indireta,  submetida  a  regime  autárquico  especial  e

vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das

telecomunicações e sede no Distrito Federal;

XX – Secretaria  de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  –

Semad:  tem  por  finalidade  deliberar  sobre  diretrizes,  políticas,  normas,

regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional, para a

preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais no Estado;

XXI – Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama: órgão colegiado de caráter

normativo,  deliberativo  e  consultivo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  integra  a

estrutura do Sistema Nacional  do Meio  Ambiente – Sisnama –,  com a função de

assessorar,  estudar  e  propor  diretrizes  de  políticas  governamentais  para  o  meio

ambiente;

XXII  – Gerência de Fiscalização e Controle Ambiental  –  Gefa: responsável  pela

fiscalização das diversas fontes de poluição atmosférica, hídrica, do solo, danos à

flora e à fauna.

Art. 4º – Para situação de compartilhamento de estações de telecomunicação, será

analisado  individualmente  mediante  apresentação,  pelas  estações  transmissoras

projetadas,  de projetos  tecnicamente consubstanciados,  não podendo o somatório

das densidades de potência ultrapassar os limites estabelecidos nesta lei.

Art.  5º  –  Os  municípios  disciplinarão  o  mapeamento  de  todas  as  estações  de

telecomunicações já instaladas em seus territórios  e a vedação da instalação dos

equipamentos de que trata esta lei, num raio perpendicular ao eixo da torre de:

I – hospitais e centro médicos;

II  –  áreas sensíveis,  creches,  estabelecimentos de ensino,  templos de qualquer
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culto,  asilos,  imóveis  residenciais,  locais  de trabalho,  centros  comunitários  de uso

constante, prédios públicos;

III  –  sobre a instalação dos equipamentos de que se trata esta lei  nas paredes

laterais ou fachadas de qualquer edificação;

IV – sobre a observância de uma distância mínima do ponto irradiante, das antenas

de que trata esta lei, até qualquer local passível de ocupação humana, exceto para as

antenas instaladas nos topos dos prédios.

Parágrafo  único  –  É vedada a  instalação  de  ERBs nos imóveis  tombados pelo

Estado.

Art.  6º  –  É  vedada  a  instalação  de  equipamentos  transmissores  de  radiação

eletromagnética  não  ionizante  em  unidades  de  conservação  estaduais,  seja  em

superfície ou em espaço aéreo.

Art. 7º – A instalação de equipamentos transmissores de radiação eletromagnética

não ionizantes deverá obedecer, além das exigências contidas nos artigos anteriores,

aos seguintes parâmetros urbanísticos e de saúde, que disporão sobre:

I  –  os  recuos  exigidos  pelas  estações  de  telecomunicação  que  os  contêineres

deverão respeitar;

II – os níveis de ruído deverão atender os limites prescritos na legislação;

III – o aterramento e a diferença de potencial entre neutro da rede e terra deverão

seguir as normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

IV – as barras de aterramento deverão guardar a distância mínima do recuo das

estações  de  telecomunicação  das  divisas  do  terreno  ocupado  pela  estação  de

telecomunicação ou torre.

Art.  8º  –  Toda  instalação  de  equipamentos  transmissores  de  radiação

eletromagnética não ionizante deverá ser feita de modo que a densidade de potência

total,  considerada  a  soma da radiação preexistente  com a  da  radiação adicional,

emitida pelo novo equipamento e medida por aparelho que faça a integração de todas

as frequências na faixa prevista por esta lei, não ultrapasse os limites estabelecidos

nesta lei.

Art. 9º – A implantação de estações de telecomunicação em topos de edifícios só

será  permitida  em  prédios  devidamente  aterrados  e  observados  os  requisitos

estabelecidos na legislação municipal.
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Art.  10  –  Cabe  ao  município  verificar  se  a  instalação  e  a  operação  dos

equipamentos  transmissores  de  radiação  eletromagnética  não  ionizante  estão  de

acordo com o licenciado.

Art.  11  –  Os  laudos  referentes  ao  licenciamento  ambiental  estadual,  quando

necessário,  deverão  ser  cadastrados  e  arquivados  e  ficarão  à  disposição  para

consulta de qualquer cidadão.

Art. 12 – Aos infratores desta lei  serão aplicadas penalidades, sem prejuízo dos

dispositivos da legislação ambiental do Estado.

Art.  13  –  Na  impossibilidade  de  a  operadora  infratora  ser  notificada  da

irregularidade de intimação e imposição de penalidade,  a cientificação deverá ser

realizada por  meio de edital  publicado uma única vez no órgão oficial  do Estado,

considerando-se efetivada a notificação cinco dias úteis após a publicação.

Parágrafo  único  –  As  multas  impostas  não  recolhidas  no  prazo  de  trinta  dias

contados da sua imposição ou da decisão condenatória serão inscritas na dívida ativa

do Estado.

Art. 14 – Constituem infrações a esta lei, para empresas que operam estações de

telecomunicação de radiodifusão:

I – instalar o sistema sem a declaração estadual, quando necessário;

a) penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais);

b) multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais);

II – instalar o sistema sem o licenciamento estadual, quando necessário;

a) penalidade de R$300.000,00 (trezentos mil reais);

b) impedimento, por parte do Estado, de expedição do alvará para a instalação;

III – instalar e operar o sistema sem a placa de identificação:

a) penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais);

b) multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais);

IV  –  deixar  de  comunicar  às  autoridades  sanitárias  mudanças  características

operacionais autorizadas do sistema:

a) penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais);

b) multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais);

c) cassação do alvará estadual, no caso de reincidência;
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V – fornecer às autoridades estaduais competentes informações técnicas inexatas:

a) penalidade de R$300.000,00 (trezentos mil reais);

b) multa diária de R$60.000,00 (sessenta mil reais);

c) cassação do alvará, no caso de reincidência;

VI – no caso de estação móvel de radiação – EMR –, fica sujeita a multa diária de

R$60.000,00 (sessenta mil reais), se operar além do prazo permitido.

Art. 15 – Às infrações tipificadas no art. 14 aplicam-se as seguintes penalidades:

I – multa;

II – multa diária;

III – suspensão temporária do funcionamento do sistema;

IV – cassação do alvará estadual;

V – lacração do sistema.

Art. 16 – Os valores em reais capitulados nesta lei serão reajustados de acordo com

os índices de correção adotados pelo Estado.

Parágrafo único – Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art.  17 – A permissão para reativação da estação de telecomunicação somente

ocorrerá após apresentação, pelas empresas, dos seguintes documentos:

I – comprovante de quitação das multas previstas nesta lei;

II  –  laudo radiométrico ou relatório  de conformidade atualizado que comprove a

regularização;

III – autorização do órgão estadual responsável pela fiscalização que comprove a

eficácia das medidas adotadas.

Art. 18 – A empresa intimada poderá apresentar defesa, com efeito suspensivo, no

prazo legal.

Art.  19  –  As  medidas  nominais  nos  pontos  tecnicamente  críticos  das  áreas

sensíveis  não  poderão  ser,  em  nível  de  densidade  de  potência,  superiores  a

4,35µWcm² (quatro vírgula trinta e cinco microwatts por centímetro quadrado).

Art.  20  –  O  controle  das  radiações  eletromagnéticas  não  ionizantes  será  de

responsabilidade do órgão executor de fiscalização e controle ambiental.

Parágrafo único – As medições deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo

Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  ou  do  órgão similar  do  município  em que

estiver instalada a antena.
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Art. 21 – O licenciamento de estações de telecomunicação observará os limites de

exposição humana a campos eletromagnéticos já estabelecidos nesta lei para áreas

sensíveis.

Art. 22 – O licenciamento de que trata esta lei poderá ser revogado, a qualquer

tempo,  se  comprovado  prejuízo  ambiental  ou  sanitário  e  o  descumprimento  de

qualquer artigo desta lei ou de legislação federal superveniente que venha a reger a

matéria.

Parágrafo único – No caso de revogação de o licenciamento deferido pelo Estado

ser  revogado,  a  empresa responsável  deverá  suspender  o  funcionamento  em  24

horas a partir da notificação.

Art. 23 – Para obtenção do alvará estadual de funcionamento, ficam as empresas

de estações de telecomunicação de telefonia celular e de radioemissão obrigadas a

recolher  anualmente  aos  cofres  públicos  do  Estado,  para  cada  instalação,  os

seguintes valores:

I  –  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  no  caso  de  estações  de  telecomunicação  de

telefonia celular;

II  –  R$4.000,00 (quatro  mil  reais),  no caso de estações de telecomunicação de

radiodifusão.

Parágrafo único – O recolhimento dos valores estabelecidos neste artigo será feito

no prazo de trinta dias após a promulgação desta lei, ficando estabelecida a data de

sua promulgação como a data anual para o recolhimento.

Art. 24 – Os recursos advindos desta lei serão destinados ao Fundo Estadual de

Saúde – FES.

Art. 25 – As empresas operadoras de telefonia deverão providenciar postos fixos de

recolhimento  de  baterias  de  telefones,  em  locais  e  quantidades  suficientes,  sem

prejuízo de determinação do poder público municipal, que sejam de fácil acesso a

toda à população, com informações periódicas acerca dos endereços dos postos de

recolhimento  e  forma  de  entrega  do  material  em  até  trinta  dias  contados  da

notificação.

Art. 26 – Excetuam-se do estabelecido no § 1º do art. 1º desta lei:

I – radares militares e civis com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo;
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II – radioamadores, faixa do cidadão e similares;

III – radiocomunicadores de uso exclusivo das Polícias Federal, Militar e Civil, do

Corpo de Bombeiros Militar, da Defesa Civil, do controle de tráfego, de ambulâncias e

similares;

IV – radiocomunicadores instalados em veículos terrestres, aquáticos ou aéreos;

V – produtos comercializados como bens de consumo, tais como aparelhos de rádio

e televisão, computadores, fornos de micro-ondas, telefones celulares, brinquedos de

controle remoto e similares.

Art.  27 – Esta lei  sofrerá as alterações necessárias  para adequação ao avanço

tecnológico, de forma a refletir os resultados de pesquisas futuras ou em andamento

sobre os efeitos da exposição humana a campos eletromagnéticos em observância

ao princípio da precaução e às recomendações da Organização Mundial de Saúde –

OMS.

Art. 28 – A instalação de estação móvel de radiação terá caráter temporário, pelo

prazo de vinte dias, renovável por igual período, para atender eventos específicos

exclusivamente em locais  onde se constate ausência de sinal  ou  necessidade de

aumento da capacidade de tráfego.

Parágrafo único – A empresa de estação de telecomunicação solicitará ao poder

público estadual e municipal autorização para o funcionamento temporário da estação

móvel.

Art.  29 – Ficam as empresas que utilizam estações transmissoras de radiações

eletromagnéticas  não  ionizantes  para  transmissão  de dados  (internet  e  similares)

obrigadas a se adequar a esta lei e estarão sujeitas a multas e penalidades previstas.

Art. 30 – A intensidade dos campos elétricos e magnéticos produzidos por redes de

transmissão  de  energia  elétrica  com  tensões  maiores  ou  iguais  a  13,8kV  (treze

vírgula oito kilovolts) será objeto de futura regulamentação.

Art. 31 – Ficam as rádios comunitárias obrigadas a se adequar às densidades de

potência estabelecidas por esta lei.

Art. 32 – Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias.

Art. 33 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.
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Fred Costa

Justificação:  Resta clara a importância da telefonia móvel para a estruturação da

sociedade  contemporânea,  decorrente  do  aumento  do  fluxo  de  informações,  das

relações comerciais, industriais e de bens e serviços, bem como culturais. Tudo isso é

reflexo do  incremento  da  sociedade,  além de corolário  da  efetivação dos  direitos

constitucionais fundamentais de comunicação e de expressão, contidos no art. 5º, IV

e IX, da Constituição de 1988.

Sabe-se que a matéria em questão vincula diversos direitos fundamentais que, em

uma visão sistêmica, não possuem antinomia entre si, caso devidamente mensurados

e aplicados quanto aos seus núcleos normativos.

Sabe-se ainda que a radiação decorrente de emissão de ondas eletromagnéticas

causa no ambiente impactos que podem ser negativos, o que os caracteriza como

forma de poluição do meio ambiente, razão pela qual as atividades que as emitem

devem ser objeto de licenciamento ambiental.

Nesse  sentido,  há  o  envolvimento  tanto  do  direito  fundamental  à  prática  da

atividade  de  empresa,  da  função  social  da  propriedade,  quanto  do  direito  do

consumidor, consubstanciados no art. 170 e seguintes da Constituição, que regula a

ordem econômica quanto ao direito fundamental ao meio ambiente, no caso, o meio

ambiente e a política urbana, regulados pelos arts. 182 e 225 da mesma Constituição,

além do direito fundamental à saúde, resguardado pelo art. 196 e seguintes:

“Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames

da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – soberania nacional;

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor;

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e

prestação;



1041
____________________________________________________________________________

(…)

Art.  196  –  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação.

(…)

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá– lo para as presentes e

futuras gerações.”.

A Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, que regulamenta as normas

técnicas de estações radiobase – ERBs –, nas quais são instaladas uma ou mais

antenas de telefonia celular, divulga, no  site www.anatel.gov.br, informações de que

“as  evidências  não  indicam”  que  ondas  eletromagnéticas  provenientes  de  ERBs

“causem doenças específicas, como leucemia e outros cânceres, efeitos adversos na

reprodução ou problemas comuns, como dor de cabeça, fadiga e insônia”.

Contudo,  a própria Anatel  menciona em seu  site que,  em 2011,  a  Organização

Mundial da Saúde classificou o uso do celular  como “possivelmente cancerígeno”.

Dessa forma,  a  Anatel  admite que “não é possível  afirmar  que o uso intenso do

telefone celular não cause câncer” e “mais estudos devem ser realizados”.

Conclui-se, portanto, que estamos diante de um ponto de inflexão em uma área tão

sensível que é a saúde humana e a qualidade e equilíbrio do meio ambiente urbano,

fato que evidencia a importância da regulação da atividade, que é o que se pretende.

Uma  pesquisa  desenvolvida  pela  engenheira  sanitária  Adilza  Condessa  Dode,

defendida em 2010 em sua tese de doutorado na Universidade Federal  de Minas

Gerais,  sugeriu uma relação entre óbitos causadas por câncer e os geradores de

sinais de telefones móveis na capital mineira. As principais vítimas seriam moradores

de áreas  localizadas num raio distante até 500m das antenas.  Destaca-se que a

pesquisadora  expôs  esse  estudo  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais,  na  qualidade  de  convidada  pela  comissão  parlamentar  de  inquérito  que

investiga a prestação dos serviços de telefonia – CPI da Telefonia.
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Não resta  dúvida  sobre  a  competência  do  Estado  para  legislar  sobre  matérias

atinentes  à  ordem  econômica,  saúde  e  meio  ambiente;  vejamos  o  que  diz  a

Constituição:

“Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(…)

Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

VIII  –  responsabilidade  por  dano  ao  meio  ambiente,  ao  consumidor,  a  bens  e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;”.

Assim,  está  evidenciada  a  competência  concorrente  e  comum  dos  estados

membros para legislarem sobre a proteção e defesa da saúde, bem como sobre a

proteção e responsabilidade por danos ao meio ambiente e controle à poluição em

todas as suas formas.

Competência sobre essa matéria ensejou o próprio Estado de São Paulo a editar a

Lei  Estadual  nº  10.995,  de  2001,  que  dispõe  sobre  a  instalação  de  antenas

transmissoras de telefonia celular no âmbito desse estado. Ressalta-se, por oportuno,

que a referida lei teve os seus arts. 3º, 4º e 5º questionados em arguição direta de

inconstitucionalidade; contudo, após sua apreciação e seu julgamento pelo STF, os

demais  artigos  foram  mantidos,  retirados  apenas  os  arguidos  de

inconstitucionalidade.

Dessa maneira, na elaboração deste projeto, foi dada atenção especial às razões e

aos  fundamentos  da  arguição  de  inconstitucionalidade,  mormente  porque  foram
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objeto apenas questões gerais e atinentes à matéria estadual, oportunidade em que

foi  preservada  a  autonomia  e  competência  municipal  para  a  ordenação  do  seu

território urbano.

Pelo exposto e pela enorme relevância social dessa matéria, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto.

– 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 2.475/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 105/2011)

Inclui no currículo do ensino formal conteúdos sobre processo de envelhecimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Torna-se  obrigatória  a  inclusão,  no  currículo  do  ensino  formal,  de

disciplinas e conteúdos sobre o processo de envelhecimento humano, o respeito e a

valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos

sobre a matéria.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Notadamente o povo brasileiro não está preparado culturalmente  e

socialmente para o trato com o idoso, o que dificulta sua interação social, dificuldade

observada também com os obesos, as pessoas com deficiência etc., guardadas as

devidas proporções.

Com o passar dos anos, o ser humano passa por inúmeras transformações. No

processo de envelhecimento, nos tornamos gradualmente menos ágeis, diminuem as

acuidades visual e auditiva, o que dificulta o uso e o acesso aos transportes, aos

hospitais, às repartições, aos espaços culturais, às escadas, aos banheiros.

A exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, onde o respeito à integridade e

à dignidade do idoso já é uma realidade, o novo estatuto do idoso possibilitará que no

Brasil ocorra a mesma evolução.

Destacamos que este projeto de lei, baseado no novo estatuto do idoso, em seu art.

22, amenizará as dificuldades desse segmento, pois que trata da obrigatoriedade de
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se inserirem, nos currículos mínimos dos diversos níveis do ensino formal, conteúdos

voltados para o processo de envelhecimento (gerontologia), proporcionando respeito

e  valorização  do  idoso,  de  forma  a  reduzir  o  preconceito  e  a  produzir  maior

conhecimento sobre a matéria, para esta e as próximas gerações.

– 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 2.476/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.046/2014)

Autoriza o Poder Executivo a receber em pagamento do Município de Alfenas o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a receber em pagamento do Município

de Alfenas uma área de 84.106,24m², parte de um imóvel de 85.700,00m², situado na

Granja São Judas Tadeu,  registrado sob o nº  47.471,  Livro 2,  Registro Geral,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alfenas.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Governador do 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 2.477/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.199/2013)

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência,

com sede no Município de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Mãe

da Providência, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças

Justificação: A Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência é uma entidade
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filantrópica,  também conhecida pelo nome de Casa da Providência.  Segundo seu

estatuto, devidamente registrado no Cartório de Registro de Documentos e Civil das

Pessoas Jurídicas de Manhuaçu, a entidade tem como finalidade prestar assistência

psicológica,  educacional  e  profissional  a  pessoas  carentes,  abandonadas,

dependentes químicos, entre outras.

Segundo  consta  no  estatuto,  a  entidade  não  distribui  lucros,  bonificações  ou

qualquer participação a diretores ou associados.

Cumprindo  as  suas  finalidades  estatutárias  e  visando  ampliar  a  sua  rede  de

proteção, a entidade busca, por meio desta proposta, sua declaração de utilidade

pública.

Uma vez preenchidos todos os requisitos legais ao fim desejado, espera-se 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 2.478/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.789/2013)

Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio

Doce, com sede no Município de Alto Rio Doce.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação do Circuito  Turístico

Nascente do Rio Doce, com sede no Município de Alto Rio Doce.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação:  A Associação  do  Circuito  Turístico  Nascente  do  Rio  Doce  é  uma

organização  sem  fins  lucrativos  cuja  finalidade  é  trabalhar  em  prol  do

desenvolvimento turístico na região da Zona da Mata mineira. A associação conta

sete municípios associados. São eles: Alto Rio Doce, Carandaí, Cipotânea, Desterro

do Melo,  Presidente Bernardes,  Ressaquinha e Senhora  dos Remédios.  Entre os

objetivos da associação podemos citar:  promover a elaboração de plano integrado
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para o desenvolvimento sustentável de um circuito turístico envolvendo os municípios

interessados; assessorar prefeituras e entidades públicas e privadas que venham a

implantar  projetos  e  programas  compatíveis  com  as  políticas  e  diretrizes  da

associação;  incrementar  a  indústria  turística  da  região  estimulando  o  espírito

cooperativo  dos  associados;  representar  os  associados  perante  as  entidades

estaduais  e  federais;  obter  dos  municípios  que representa  a devida  proteção e o

estímulo necessários; contribuir com o desenvolvimento da região; promover serviços

de capacitação e treinamento de recursos humanos locais; desenvolver campanhas

de  publicidade  para  evidenciar  a  indústria  turística  local  e  incentivar  a  atividade

hoteleira na região. Foi concedido pela Câmara Municipal do Alto Rio Doce o título de

utilidade pública municipal  à associação,  que agora buscamos elevar  ao título  de

utilidade pública estadual.

Assim sendo, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

– 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 2.479/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 960/2011)

Dispõe sobre a publicação em braile de editais de concursos públicos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As pessoas com deficiência visual terão acesso aos editais de concurso

público em braile no Estado.

§  1º  –  Os  editais  de  concurso  público  em  braile  serão  elaborados

concomitantemente com os outros editais para efeito de publicação.

§  2º  –  O  órgão  público  encarregado  da  elaboração  de  editais  de  concurso  se

adequará para cumprir esta lei.

Art. 2º – O não cumprimento do disposto nesta lei implica a anulação dos editais

propostos.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Gilberto Abramo
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Justificação: As Constituições Federal e Estadual asseguram diversos direitos às

pessoas  com  deficiência,  visando  à  sua  integração  social  e  à  facilitação  de  seu

acesso a bens e serviços coletivos.

A deficiência visual interfere em habilidades e capacidades e impossibilita o acesso

direto aos veículos de comunicação escrita, sendo umas das mais sérias restrições

que pode uma pessoa sofrer, pois o limitado acesso às informações em geral impõe

grandes obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

Justifica-se este projeto de lei pelo fato de gerar maior autonomia aos deficientes

visuais na concretização de seus sonhos. A publicação dos editais do concurso em

braile certamente trará satisfação pessoal ao deficiente, de forma que possa melhor

se sentir no mercado de trabalho.

Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei,  para

fortalecer um segmento de nossa sociedade.

–  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 2.480/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.821/2012)

Acrescenta capítulo à Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a

política estadual de desenvolvimento agrícola e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – A Lei  nº  11.405,  de 28 de janeiro de 1994, fica acrescida do seguinte

capítulo, renumerando-se e reordenando-se os demais:

“CAPÍTULO ...

Da Agricultura de Baixo Carbono

Art. … – Ficam instituídas as diretrizes e os objetivos para a política estadual de

apoio à agricultura de baixo carbono, que consiste no conjunto de diretrizes e regras

voltadas  para  o  incentivo  à  política  setorial  e  à  governança para  a  agricultura,  a

pecuária  e  a  produção  florestal  de  baixo  carbono  e  ao  seu  desenvolvimento  no

Estado.

Art. … – Para efetivar a política a que se refere o artigo anterior, compete ao poder

público estadual:
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I  – organizar e desenvolver ações que incentivem os produtores rurais a utilizar

tecnologias de baixo carbono, contribuindo para a redução de emissões de gases-

estufa;

II  – prestar assistência técnica e de extensão rural aos produtores optantes por

desenvolver em suas terras a agricultura de baixo carbono por meio de seus órgãos

competentes  integrantes  do  sistema  organizacional  da  agricultura,  pecuária  e

abastecimento;

III  – criar instrumentos e mecanismos que estimulem o contínuo crescimento da

agricultura de baixo carbono no Estado;

IV  –  fomentar  ações  educativas  e  instrutivas  às  cooperativas,  associações  e

entidades de agricultores e pecuaristas que visem desenvolver atividades rurais de

baixo carbono;

V – estabelecer incentivos financeiros e créditos especiais para a implantação da

agricultura de baixo carbono e seu desenvolvimento;

VI – facilitar o acesso dos produtores rurais aos programas governamentais dos

diferentes  entes  da  federação  municipais,  estadual  ou  federal,  que  tratem  de

financiamento à agricultura de baixo carbono;

VII – promover estudos técnicos e capacitações profissionais para facilitar a difusão

de práticas de baixo impacto ambiental através de workshops, seminários, ciclos de

debates e audiências públicas.

Art.  …  –  Caberá  ao  Poder  Executivo  adotar  regimento  tributário  especial  e

simplificado para o recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação

de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – visando fomentar a agricultura de baixo

carbono nas operações que possam estimular  a crescente produção de alimentos

com menor incidência e de redução das emissões de gases de efeito estufa.

Art. … – A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig

– fixará um percentual  anualmente  destinado a  projetos  de  pesquisas,  bolsas de

estudos,  bolsas  de  mestrado  e  doutorado  em  ciências  agrícolas  cujo  tema  seja

voltado à agricultura de baixo carbono.

Parágrafo  único  –  Serão  analisados  com  atenção  especial  as  inscrições  para
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habilitação  de  projetos  e  bolsas  em  que  a  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural de Minas Gerais – Emater-MG – tenha participação, estando presente

e usando a sua expertise e cujos projetos visem sobretudo os pequenos agricultores,

com menos poder de mobilização e adaptação.

Art.  …  –  O  Poder  Executivo  adotará  mecanismos  de  incentivo,  promoção  e

divulgação  da  política  de  fomento  à  agricultura  de  baixo  carbono,  inclusive  de

estímulos  creditícios,  a  ser  desenvolvida  por  cooperativas  agropecuárias  e

associações de produtores rurais que adotem as seguintes práticas:

I – recuperação de pastos degradados por meio do sistema de plantio direto na

implantação de pastagens;

II – sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta;

III – plantio direto na palha na implantação de culturas;

IV – substituição de fertilizantes nitrogenados pela fixação simbiótica de nitrogênio.

Art.  …  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar,  na  estrutura  orgânica  da

Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  unidade

administrativa voltada para a agricultura de baixo carbono, que implantará ações que

incentivem  no  Estado  a  recuperação  de  pastagens  degradadas,  a  produção  de

combustíveis alternativos e o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, entre

outras políticas.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Brasil necessita continuar estimulando o seu desenvolvimento com a

produção crescente de produtos agropecuários para gerar empregos, renda e divisas

com  as  exportações,  mas,  sobretudo,  para  alimentar  a  crescente  população

brasileira. A preservação do meio ambiente, com a redução das emissões de gases

de efeito estufa – GEE –, também é prioridade e um desafio. Assim, pensando em

nossa fatia de contribuição no processo, vimos propor este projeto de lei com vistas a

externar  a  preocupação  de Minas  Gerais  em adotar  um  sistema através  de  uma

política pública de incentivo e estímulo à agropecuária de baixo carbono, dentro da lei

mineira que trata da política agrícola.
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Para enfrentar este duplo desafio – estimular o crescimento e reduzir as emissões

de  gases  de  efeito  estufa  –  a  agricultura  brasileira  dispõe  de  tecnologias  que

neutralizam ou minimizam os efeitos desses gases e podem ser incorporados pelos

agricultores  no processo de produção.  É da agricultura brasileira  que teremos os

maiores esforços e melhores resultados tanto da mitigação como de adaptação a

uma possível alteração do clima do mundo.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento montou um programa cujo

objetivo é buscar alternativas de baixa emissão de carbono de forma a assegurar a

efetiva incorporação do uso de tecnologias que buscam o cumprimento da meta de

mitigação da emissão dos gases de efeito estufa.

Com  o  desafio  de  aumentar  a  produção  de  alimentos  e  reduzir  de  forma

proporcional  as  emissões  dos  GEE,  o  programa de agricultura  de  baixo  carbono

propõe  algumas  ações:  promover  esforços  para  obter  o  desmatamento  zero  de

florestas  em  função  dos  avanços  da  pecuária  e  incentivar  itinerários  técnicos

favoráveis ao aumento da renda e redução dos GEE com práticas de recuperação de

pastos degradados através do sistema plantio direto na implantação de pastagens;

sistemas  de  integração  lavoura-pecuária-floresta;  plantio  direto  na  palha  na

implantação  de  culturas;  substituição  de  fertilizantes  nitrogenados  pela  fixação

simbiótica de nitrogênio.

A agricultura influencia e é influenciada pelas mudanças climáticas relacionadas ao

aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera.

–  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 2.481/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.148/2011)

Proíbe a imposição de requisito relativo à idade máxima em concursos públicos nas

hipóteses que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a imposição de limite de idade máxima em concurso público

para provimento de cargos cujas atribuições dispensem a aferição da capacidade

física ou envolvam atividades predominantemente intelectuais.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Carlos Pimenta

Justificação: O art. 21 da Constituição do Estado demanda urgente regulamentação

no que se refere aos requisitos de acessibilidade aos cargos, empregos e funções

públicos.

É  injustificável  a  imposição  de  limite  de  idade  máxima  como  requisito  para  a

inscrição em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam

atividades  predominantemente  intelectuais  ou  que  dispensem  a  aferição  da

capacidade física. A exigência do limite de idade máxima em tais casos afronta o

princípio da razoabilidade dos atos públicos, consagrado na Constituição Federal.

A Carta da República, ao tratar dos direitos sociais, também veda a imposição de

critérios de admissão por motivo de idade, estendendo esses direitos aos servidores

ocupantes de cargos públicos. Inteligência do art. 7º, XXX, c/c o art. 39, § 30, ambos

da Constituição.

Além disso, é uniforme e pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e

do Superior Tribunal de Justiça sobre não se poder limitar o acesso a cargos públicos

por meio de imposição de limite de idade, mormente nas hipóteses tratadas nesta

proposição, que, por seu caráter social relevante, merece ser acolhida pelos pares.

–  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 2.482/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 661/2011)

Altera a Lei nº  11.052, de 24 de março de 1993,  que institui  meia-entrada para

estudantes nos locais que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O caput e o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  assegurado  ao  estudante  regularmente  matriculado  em

estabelecimento de ensino público ou particular, oficialmente reconhecido no Estado,
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e ao jovem de até 18 anos de idade o desconto de 50% (cinquenta por cento) no

preço  do  ingresso  efetivamente  cobrado  nas  casas  de  diversão,  de  espetáculos

teatrais, musicais e circenses e de exibição cinematográfica, nas praças esportivas e

similares  das  áreas  de  esporte,  cultura  e  lazer,  inclusive  em  eventos  abertos  ao

público promovidos por clubes recreativos ou esportivos.

(...)

§ 2º – Caso o estabelecimento a que se refere o caput pratique preço promocional

ou  desconto,  a  meia-entrada  corresponderá  à  metade  do  valor  do  ingresso  com

desconto ou promoção.”.

Art. 2º – O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.052, de 1993, fica transformado

no seguinte § 1º, e ficam acrescidos ao artigo os seguintes §§ 2º e 3º:

“Art. 2º – (...)

§ 1º – As carteiras de que trata este artigo terão validade de um ano, até a data da

expedição da carteira no ano seguinte.

§ 2º – O jovem de até 18 anos de idade que não tenha carteira de estudante poderá

usufruir  do benefício de que trata esta lei  mediante a apresentação da carteira de

identidade.

§ 3º – A autenticação e a expedição das carteiras referidas no  caput deste artigo

deverão  se  dar  com  base  em  listagem  de  alunos  regularmente  matriculados,

fornecida  pela  direção  de  cada  estabelecimento  de  ensino,  até  um  mês  após  o

encerramento das matrículas.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este  projeto  de  lei  institui  a  cobrança  de  meia-entrada  em

estabelecimentos culturais,  de lazer e esportivos no Estado. 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
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oportunidade ao jovem de 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 à sua importância e ao impacto na vida social dos jovens e dos estudantes, é

que pleiteamos o apoio e a aprovação de todos os deputados desta Casa Legislativa

a esta proposição.

–  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 2.483/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 534/2011)

Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor de que trata o § 5º do

art. 150 da Constituição Federal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nos documentos fiscais ou equivalentes, emitidos por ocasião da venda ao

consumidor de mercadorias e serviços, bem como nas embalagens, deverá constar a

informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais,

estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de

venda.

§ 1º – A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a

cada  mercadoria  ou  serviço,  separadamente,  mesmo  nas  hipóteses  de  regimes

jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores

de serviços, quando couber.

§ 2º – A informação de que trata este artigo deverá constar em painel afixado em

local visível do estabelecimento ou ser veiculada por meio eletrônico ou impresso, de

forma  a  demonstrar  o  valor  ou  percentual,  ambos  aproximados,  dos  tributos

incidentes sobre as mercadorias ou os serviços postos à venda.
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§  3º  –  As  informações  de  que  trata  o  §  2º  serão  elaboradas  em  termos  de

percentuais sobre o preço a ser pago, quando se tratar de tributo com alíquota  ad

valorem, ou em valores monetários, no caso de alíquota específica; no caso de se

utilizar  meio  eletrônico,  este  deverá  estar  disponível  ao  consumidor  no

estabelecimento comercial.

§ 4º – Devido a seu caráter informativo, do valor aproximado a que se refere o

caput deste  artigo  não  serão  excluídas  as  parcelas  de  tributos  que  estejam  sob

discussão judicial ou administrativa, instauradas entre contribuintes e qualquer das

entidades políticas tributantes, não podendo o referido valor constituir confissão de

dívida ou afetar as relações jurídico-tributárias entre tais entidades e os contribuintes,

de direito ou de fato.

§ 5º – Os tributos que deverão ser computados são os seguintes:

I  –  Imposto  sobre  Operações  relativas  a  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação – ICMS;

II – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;

III – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;

IV – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos

ou Valores Mobiliários – IOF;

V – Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR;

VI – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

VII – Contribuição Social para o Programa de Integração Social – PIS – e para o

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep;

VIII – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins;

IX  –  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico,  incidente  sobre  a

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e  seus

derivados, e álcool etílico combustível – Cide.

§ 6º – Serão informados ainda os valores referentes ao imposto de importação,

PIS/Pasep/Importação e Cofins/Importação, na hipótese de produtos cujos insumos

ou componentes forem oriundos de operações de comércio exterior e representarem

percentual superior a 20% (vinte por cento) do preço de venda.
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§ 7º – Na hipótese de incidência do imposto sobre a importação, nos termos do §

6º, bem como de incidência do IPI, todos os fornecedores constantes das diversas

cadeias produtivas deverão fornecer aos adquirentes, em meio magnético, os valores

dos dois tributos individualizados por item comercializado.

§ 8º – Em relação aos serviços de natureza financeira, quando não for legalmente

prevista  a  emissão de documento  fiscal,  as  informações  de que trata  este  artigo

deverão ser feitas em tabelas afixadas nos respectivos estabelecimentos.

§ 9º – O imposto de renda a que se refere o inciso V do § 5º deverá ser apurado

exclusivamente para efeito da divulgação de que trata esta lei,  como se incidisse

sobre o lucro presumido.

§ 10 – A indicação relativa ao IOF, prevista no inciso IV do § 5º, restringe-se aos

produtos financeiros sobre os quais incida diretamente esse tributo.

§ 11 – A indicação relativa ao PIS e à Cofins, prevista nos incisos VII e VIII do § 5º,

será limitada à tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor.

§ 12 – Sempre que o pagamento  de  pessoal  constituir  item de custo direto do

serviço  ou  produto  fornecido  ao  consumidor,  deverá  ser  divulgada  a  contribuição

previdenciária dos empregados e dos empregadores incidente, alocada ao serviço ou

produto.

Art. 2º – Os valores aproximados de que trata o art. 1º serão apurados sobre cada

operação  e  poderão,  a  critério  das  empresas  vendedoras,  ser  calculados  e

fornecidos,  semestralmente,  por  instituição  reconhecidamente  idônea,  voltada

primordialmente à apuração e à análise de dados econômicos.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por escopo dar eficácia ao que dispõe o § 5º do

art. 150 da Constituição Federal, que prevê que a lei determinará medidas para que

os  consumidores  sejam  esclarecidos  acerca  dos  impostos  que  incidem  sobre
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mercadorias  e  serviços.  Trata-se  de  criar  mecanismo  de  transparência  fiscal  na

legislação mineira, que em muitas oportunidades já se mostrou pioneira. À luz do que

também preceitua o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, é direito

básico do consumidor ser informado adequadamente e com clareza sobre o preço do

produto, com as devidas especificações. Vale ressaltar que o cidadão não conhece o

montante  de  tributos  que  paga,  pois  ao  lado  dos  tributos  diretos  facilmente

mensuráveis,  existem ainda os tributos  indiretos,  transferidos ao consumidor  final,

camuflados no preço dos bens e serviços adquiridos. A transparência proposta, de

certo, dará mais consciência ao cidadão e pode refletir num mecanismo facilitador na

fiscalização e no combate à sonegação. Em 2006, a sociedade civil se mobilizou em

uma  campanha  nacional  e  colheu  cerca  de  1.500.000  assinaturas  de  apoio  à

regulamentação da obrigatoriedade de se informar ao consumidor o valor dos tributos

embutidos nos preços pagos pela aquisição de mercadorias e serviços.

Minas  Gerais  não  pode  ficar  de  fora  da  luta  pela  transparência  dos  impostos

embutidos  nos  preços  dos  produtos  e  serviços,  para  que  a  população  possa

acompanhar  e  fiscalizar  o  uso dos  recursos  e  cobrar  a  contrapartida  do  Estado.

Somente  com  a  participação  popular  o  quadro  atual  será  mudado.  Ao  tomar

consciência  dessa  situação,  o  cidadão  poderá  exigir  que  o  dinheiro  arrecadado

financie serviços de qualidade em áreas como saúde e educação públicas, segurança

e infraestrutura.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.930/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.484/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 361/2011)

Dispõe  sobre  a  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, de forma discriminada,

detalhada  e  visível,  os  valores  das  modalidades  de  impostos  incidentes  nas

mercadorias e nos serviços, de forma a deixar transparente ao consumidor o valor

pago por cada um deles.
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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.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

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

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,  nenhum  imposto.  Apenas  obriga  a

esclarecer ao consumidor o valor dos tributos que está recolhendo.

Nosso objetivo é propor um instrumento de cidadania, pois deixará claro ao cidadão

mineiro o valor que, diariamente, transfere para os cofres públicos.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.930/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.485/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 363/2011)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999, que torna

obrigatória a comunicação dos repasses de recursos financeiros estaduais para os

municípios às respectivas câmaras municipais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 3º – (...)

Parágrafo único – Os dados de que trata este artigo deverão conter:
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I – valor do último repasse ou transferência ocorrida;

II – valor discriminado por mês e o acumulado até o mês anterior do exercício em

curso;

III – valor discriminado por mês e valor total dos cinco exercícios anteriores.”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999, o seguinte

art. 4º-A:

“Art.  4º-A –  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  mediante  endereço eletrônico  serão

registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.”.

Art. 3º – Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 1999, o seguinte art. 4º-B:

“Art. 4º-B – Os órgãos e as entidades da administração pública dos Poderes do

Estado disponibilizarão e manterão atualizadas na internet as seguintes informações:

I – resumo dos contratos realizados por órgão e entidade, com os seguintes dados:

a) objeto do contrato;

b) valor do contrato e do empenho;

c) número do processo de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade;

d) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do Estado.

II – valor da remuneração paga 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
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programas  setoriais  e  globais,  com  dados  discriminados  segundo  as  diversas

políticas públicas.

§ 1º – Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta

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.

§ 2º – Cada órgão e entidade exporá suas informações em sua página na internet

de forma clara, padronizada, atualizada e de modo a possibilitar 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  administrativas  devem  tomar  as  medidas

necessárias para garantir que as informações sejam prestadas de forma eficiente.”.

Art. 4º – Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999, o seguinte

art. 4º-C:

“Art. 4º-C – Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou em parte, sua

versão na internet.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

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  Welliton  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.015/2007

recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões, mas não foi apreciado pelo

Plenário.

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
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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. Por essas razões, faço um apelo aos ilustres

pares pela aprovação deste projeto a bem da transparência na administração pública.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.931/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.486/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.360/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  informação  do  peso  líquido  drenado  nos

produtos embalados com adição de líquido para conservação.
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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 condição de comercialização e com adição de qualquer líquido para conservação,

deverão conter, de forma adequada e clara, informação do peso drenado, conforme

metodologia estabelecida pelas Portarias Inmetro nº 89, de 13 de março de 2008, e nº

74, de 25 de maio de 1995.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta proposição que submeto à discussão de meus pares tem por

objetivo a proteção dos direitos dos consumidores quando da aquisição de produtos

embalados para comercialização em condição aquosa. 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, VIII,

da Constituição Federal, compete aos estados legislar sobre assuntos referentes à

responsabilidade  por  danos  causados  ao  consumidor.  Assim,  com  base  nas

premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado legislar sobre a matéria que se

discute. O consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, tem direito à

informação sobre o que ele está comprando de fato. Nesse sentido, porém, não há

nas embalagens a informação sobre  o  peso líquido  drenado,  ou  seja,  o  peso do

alimento com o líquido devidamente escorrido. Comprar alimentos congelados nem

sempre é a melhor saída. Ao serem descongelados, muitos produtos perdem parte do

peso em água, causando prejuízo para o consumidor. De acordo com a Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel –, com o degelo, os alimentos perdem

cerca  de  18%  do  peso  registrado  na  embalagem.  Essa  diferença  é  diariamente

percebida pelos cozinheiros de restaurantes e donas de casa. Segundo o órgão de

defesa do consumidor Pro Teste, o principal problema é a falta de informação sobre o

peso líquido drenado, ou seja, após o descongelamento. “Este dado é essencial para

os consumidores, pois é a única forma de saber o peso que está sendo adquirido”,

afirmou a  pesquisadora da  área de alimentos do  Pro Teste,  Fernanda Ribeiro.  O
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acesso  às  informações  não  só  é  um  direito  constitucionalmente  garantido,  como

também é um instrumento eficaz do exercício de cidadania, fortalecimento e proteção

aos  direitos  dos  consumidores.  Assim,  o  grande  problema  encontrado  pelo

consumidor de alimentos é justamente a falta de informação sobre o peso drenado

(escorrido).  Isso  porque  os  congelados,  por  exemplo,  seguindo  orientação  da  lei,

informam apenas o peso líquido da embalagem, o que, em última análise, não é uma

informação  útil.  O  consumidor  pensa  que  está  levando  dois  quilos  de  frango

congelado, quando na verdade grande parte daquele peso é representada pela água

ali existente, que é necessária para a melhor conservação do alimento. A divulgação

isolada do peso líquido serve apenas para ludibriar os consumidores. Assim sendo,

na defesa dos direitos dos consumidores e diante das diversas circunstâncias que

envolvem a dificuldade de informação de produtos embalados e comercializados em

solução aquosa, é que resolvi trazer aos meus pares o debate de elevado tema para

a sociedade.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.935/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.487/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 364/2011)

Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A constituição de reserva  legal  em propriedades e  posses rurais,  nos

termos do art.  17  da Lei  nº  14.309,  de 19  de junho de 2002,  será apoiada pelo

Estado, ao qual compete:

I – instituir programas, projetos e planos voltados para a constituição de reserva

legal e fiscalizar sua execução;

II – financiar, total ou parcialmente, projetos de constituição de reserva legal;

III – oferecer suporte técnico na elaboração e implantação dos projetos;

IV – fornecer mudas a preço de custo ou gratuitamente.

Parágrafo único – A aprovação de projeto de constituição de reserva legal depende

de parecer prévio do órgão responsável.
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Art.  2º  –  Para  a  obtenção  do  apoio  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei,  os

proprietários  e  posseiros  rurais  deverão  solicitar  seu  cadastramento  ao  Poder

Executivo.

§ 1º – É vedado, nas hipóteses estabelecidas em regulamento, o cadastramento de

proprietário ou posseiro rural inscrito em dívida ativa por infração à legislação de meio

ambiente.

§ 2º – Será suspenso do cadastro, por prazo de, no mínimo, um ano, o proprietário

ou  posseiro  rural  que  deixar  de  cumprir  o  cronograma  estabelecido  para  a

implantação  do  projeto  de  constituição  de  reserva  legal,  ressalvados  os  casos

devidamente justificados, na forma do regulamento.

Art. 3º – O financiamento, parcial ou total, pelo Estado, de projeto de constituição de

reserva legal em propriedades e posses rurais será feito com recursos do Fundo de

Desenvolvimento  Rural  –  Funderur  –,  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro – e de outras fontes existentes ou criadas para essa finalidade.

Art.  4º – No planejamento das ações a que se refere o art.  1º,  o poder público

observará:

I  –  a  preferência  para  as  regiões  identificadas  como  prioritárias  para  fins  de

constituição de reserva legal;

II  –  o  atendimento  prioritário  de  proprietários  e  posseiros  rurais  de  escassas

condições econômicas;

III – a ordem cronológica das solicitações de cadastramento.

Art. 5º – Para a consecução do disposto nesta lei, o poder público poderá firmar

acordo  ou  convênio  com  órgãos  e  entidades  da  União  e  dos  municípios  e  com

organizações não governamentais.

Art. 6º – A pena de multa por infração à legislação florestal poderá ser substituída, a

juízo  da  autoridade  competente,  pela  implantação  de  projeto  de  constituição  de

reserva legal.

Parágrafo único – A pena comutada será restabelecida, integral ou parcialmente,

caso  o  beneficiário  deixar  de  cumprir  as  condições  fixadas  pela  autoridade

competente.
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Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

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

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.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.008/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.488/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 663/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura por seguro relativo a acidentes em

eventos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  órgãos  e  as  entidades  públicas  do  Estado  que  promovam

eventos  de qualquer  natureza,  com cobrança de ingressos,  obrigados a  contratar

seguro em benefício dos espectadores que garanta, em caso de acidente, assistência

médica e hospitalar e cobertura de despesas complementares necessárias, com os

seguintes valores:

I – R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso de morte;

II – R$15.000,00 (quinze mil reais), no caso de invalidez permanente;

III – R$10.000,00 (dez mil reais), no caso de invalidez parcial.

Parágrafo único – Os valores constantes deste artigo serão atualizados pelo índice

oficial de correção monetária definido na regulamentação desta lei.

Art. 2º – Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I – concertos;

II – rodeios;

III – exibições cinematográficas, teatrais e circenses;

IV – feiras, salões e exposições;

V – jogos desportivos;

VI – parques de diversões e temáticos;

VII – danceterias.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei implica infração administrativa do

servidor responsável pela autorização do evento.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos

promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos. A

ânsia de se realizar um número cada vez maior de eventos tem feito com que a
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segurança  do  público  frequentador  seja  banalizada  e  não  mereça  por  parte  dos

organizadores o devido respeito. O que se vê usualmente são mostras de negligência

e  excesso  de  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

clientes,  mas por vezes levam o pânico, a dor e a tragédia, que atingem famílias

inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados

de segurança, como por exemplo a simples instalação de um extintor de incêndio e

de  uma saída  de  emergência  ou  um  projeto  elétrico  bem-executado.  Em  outros

casos, bastaria o controle, destinado a evitar superlotações, e a presença de agentes

de segurança privada ou de 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 por seguro relativo a acidentes pessoais. Com essa medida, os usuários e

suas  famílias  teriam  a  garantia  de  um  valor  mínimo  para  cobrir  as  despesas

decorrentes de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado,  as empresas seguradoras, antes  de concederem a cobertura do

seguro, sobretudo nos contratos com prazo maior de vigência, irão realizar avaliações

criteriosas  das  condições  físicas  de  cada  espaço,  recomendando  correções  no

projeto a bem da segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a ocorrência de novas

tragédias, mas certamente será uma contribuição importante para normatizar o setor.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.069/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.489/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.254/2013)

Institui o Estatuto das Pessoas com Deficiência no âmbito do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado de Minas

Gerais,  destinado  a  estabelecer  orientações  normativas  que  objetivam  assegurar,

promover  e  proteger  o exercício pleno e em condições de  equidade de todos os

direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência, contemplados pelas

políticas públicas do Estado para promoção e inclusão da pessoa com deficiência e

que visam sua inclusão social e cidadania participativa plena e efetiva.

Art. 2° – É dever dos órgãos e entidades do poder público do Estado, da sociedade,

da comunidade e da família assegurar, com prioridade, às pessoas com deficiência o

pleno exercício dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e

à  maternidade,  à  alimentação,  à  habitação,  à  educação,  à  profissionalização,  ao

trabalho,  habilitação  e  reabilitação,  à  previdência  social,  à  assistência  social,

transporte,  cultura,  desporto,  turismo,  lazer,  informação  e  comunicação,

acessibilidade,  avanços científicos  e tecnológicos,  dignidade,  respeito,  liberdade e

convivência  familiar  e  comunitária,  entre  outros,  decorrentes  da  Constituição  da

República e da Constituição do Estado e demais leis esparsas, que propiciam o bem-

estar pessoal, social e econômico.

Art. 3º – São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos

de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais,  em interação

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade

em equidade de condições com as demais pessoas.
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Art. 4º – Para fins de aplicação desta lei considera-se:

I – apoios especiais: a orientação, a supervisão, as ajudas técnicas, entre outros

elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações motoras,

sensoriais ou intelectuais da pessoa com deficiência, favorecendo a sua autonomia,

de forma a contribuir com sua inclusão social, bem como beneficiar o processo de

habilitação e reabilitação ou a qualidade de vida;

II  –  ajudas  técnicas:  qualquer  elemento  que  facilite  a  autonomia  pessoal  ou

possibilite o acesso e o uso de meio físico, visando à melhoria da funcionalidade e

qualidade  de  vida  da  pessoa  com  deficiência,  como  produtos,  instrumentos,

equipamentos  ou  tecnologia  adaptados  ou  especialmente  projetados,  incluindo

órteses  e  próteses,  bolsas  coletoras  para  ostomizados,  bloqueadores,  protetores,

filtros e demais preparados antissolares para terapias; cão-guia, leitores ou ledores

para cegos, entre outros;

III – procedimentos especiais: meios utilizados para auxiliar a pessoa que, devido

ao seu grau de deficiência, exige condições peculiares para o desenvolvimento de

atividades, como jornada de trabalho variável, horário flexível, entre outros.

Art. 5º – São princípios fundamentais deste Estatuto:

I – respeito à dignidade inerente, à autonomia individual, incluindo a liberdade de

fazer suas próprias escolhas, e à independência das pessoas;

II – não discriminação;

III – inclusão e participação plena e efetiva na sociedade;

IV – respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade e

da condição humana;

V – igualdade de oportunidades;

VI – acessibilidade;

VII – igualdade entre homens e mulheres;

VIII – respeito pela capacidade em desenvolvimento das crianças com deficiência.

Art. 6º – O Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado de Minas Gerais, em

consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos e com o Plano Nacional

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, obedecerá aos seguintes princípios:

I – desenvolvimento de ação conjunta entre o Estado e a sociedade civil, de modo a
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assegurar a plena inclusão da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e

cultural;

II  –  estabelecimento  de  mecanismos  e  instrumentos  legais  e  operacionais  que

assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que

decorrem da Constituição da República,  Constituição do Estado e de demais  leis

esparsas, propiciando seu bem-estar pessoal, social e econômico;

III – respeito às pessoas com deficiência, que devem ter equidade de oportunidades

na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados.

Art. 7º – O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em consonância com o Programa

Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, obedecerá às seguintes diretrizes:

I – promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência;

II – assistência integral à saúde da pessoa com deficiência;

III – prevenção de deficiências;

IV – ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação;

V  –  organização  e  funcionamento  dos  serviços  de  atenção  à  pessoa  com

deficiência;

VI – capacitação de recursos humanos;

VII – estabelecimento de mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social

da pessoa com deficiência;

VIII  –  adoção de estratégias  de  articulação com órgãos e entidades  públicos e

privados,  e  com  organismos  nacionais  e  estrangeiros  para  a  implantação dessas

políticas públicas;

IX – inclusão da pessoa com deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em

todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à

edificação  pública,  à  seguridade  social,  à  assistência  social,  ao  transporte,  à

habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer;

X – viabilização da participação da pessoa com deficiência em todas as fases de

implementação dessas políticas, por intermédio de suas entidades representativas e

outros fóruns;

XI – ampliação das alternativas de inserção econômica da pessoa com deficiência,

proporcionando qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho;
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XII – garantia do efetivo atendimento das necessidades da pessoa com deficiência;

XIII – articulação com entidades governamentais e não governamentais em nível

federal,  estadual  e  municipal,  visando  garantir  a  efetividade  dos  programas  de

prevenção,  de  atendimento  especializado  e  de  inclusão  social  da  pessoa  com

deficiência.

Art. 8º – A garantia de prioridade estabelecida nesta lei compreende, entre outras

medidas:

I – primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

II – precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública,

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

III – preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

IV – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a

pessoa com deficiência;

V – priorização do atendimento da pessoa com deficiência por sua própria família,

em detrimento de abrigo ou entidade de longa permanência,  exceto das que não

possuam  ou  careçam  de  condições  de  manutenção  da  própria  sobrevivência  ou

estejam em situação de risco ou violação de direitos;

VI – capacitação e formação continuada de recursos humanos às pessoas com

deficiência;

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações

de caráter educativo sobre aspectos ligados à deficiência;

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

§ 1º – Entende-se por precedência de atendimento aquele prestado à pessoa com

deficiência antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver

em andamento.

§ 2º – Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de

atendimento à saúde, a primazia conferida por esta lei fica condicionada à avaliação

médica em face da gravidade dos casos a atender.

§ 3º – Cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito

de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do

atendimento prioritário referido nesta lei.
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Art.  9º – As obrigações previstas nesta lei  não excluem as já estabelecidas em

outras  legislações,  inclusive  em  pactos,  tratados,  convenções  e  declarações

internacionais dos quais o Brasil seja signatário.

Art. 10 – Nenhuma pessoa com deficiência será objeto de discriminação.

§ 1° – Considera-se discriminação qualquer  distinção,  restrição ou exclusão em

razão da deficiência, mediante ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e

liberdades fundamentais.

§ 2°  –  Não constitui  discriminação a diferenciação ou preferência adotada para

promover a inclusão social ou o desenvolvimento pessoal,  não sendo as pessoas

com deficiência obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência.

Art.  11 – Nenhuma pessoa com deficiência, sobretudo mulheres e crianças com

deficiência,  serão  objeto  de  qualquer  forma  de  negligência,  discriminação,

exploração,  violência,  tortura,  crueldade,  opressão,  tratamento  desumano  ou

degradante, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus

direitos fundamentais.

Art.  12  –  A administração pública  direta  e indireta,  em todos os níveis,  adotará

medidas imediatas, eficazes e apropriadas para:

I – aumentar a consciência da sociedade em relação à deficiência e às pessoas

com deficiência e promover o respeito por seus direitos;

II  –  combater  estereótipos,  preconceitos  e  praticas prejudiciais  às  pessoas com

deficiência, incluindo aqueles baseados em sexo e idade, em todos os aspectos da

vida;

III  –  promover  a  tomada  de  consciência  a  respeito  das  deficiências  e  das

capacidades da pessoa com deficiência.

Parágrafo  único  –  Essas  medidas  incluem  a  execução  e  manutenção  de

campanhas eficazes de conscientização pública destinadas a:

I – fomentar atitudes receptivas a respeito dos direitos de pessoas com deficiência;

II – promover percepções positivas e maior consciência social sobre as pessoas

com deficiência;

III  –  promover  o  reconhecimento  das  competências,  méritos,  habilidades  e
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contribuições de pessoas com deficiência relacionadas ao ambiente e ao mercado de

trabalho;

IV  –  promover  em  todos  os  níveis  do  sistema  educacional,  incluindo  todas  as

crianças desde a primeira idade, uma atitude de respeito para os direitos de pessoas

com deficiência;

V – estimular todos os órgãos da mídia a difundir uma imagem de pessoas com

deficiência que seja compatível com o propósito desta lei;

VI – promover programas de capacitação e conscientização a respeito das pessoas

com deficiência e seus direitos.

Art. 13 – É dever de todos comunicar às autoridades competentes qualquer forma

de ameaça ou violação dos direitos da pessoa com deficiência.

Art. 14 – Na interpretação desta lei, levar-se-á em conta o princípio da dignidade da

pessoa humana, os fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum.

TÍTULO II

DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DA SAÚDE

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 15 – O direito ao acesso aos serviços de saúde compreende:

I – assistência médica, clínica, cirúrgica e terapêutica, integral, universal e gratuita,

por  meio do  Sistema Único de  Saúde –  SUS – e dos demais  órgãos e  serviços

sanitários em geral do Estado, assegurado atendimento personalizado e prioritário;

II  –  internação  em  hospitais  públicos,  conveniados  com  o  poder  público  ou

vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS;

III – transporte, sempre que indispensável, à viabilização da assistência;

IV – assistência, respeitada a precedência dos casos mais graves, e oferecimento

de acomodações acessíveis de acordo com a legislação em vigor;

V – fornecimento de medicamentos e materiais necessários para o tratamento e

procedimentos específicos para cada tipo de deficiência.

Paragrafo único – É assegurado o direito à presença de acompanhante junto da
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pessoa  com  deficiência,  durante  os  períodos  de  atendimento  e  de  internação,

devendo  o  órgão  de  saúde  proporcionar  as  condições  adequadas  para  a  sua

permanência  em  tempo  integral,  salvo  entendimento  contrário,  justificado,  da

autoridade médica.

Art. 16 – Os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta

deverão assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seu direito  à

saúde e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição da República,

da Constituição do Estado e das demais leis esparsas, que propiciem seu bem-estar

pessoal, social e econômico.

Art.  17  –  Para  o  fim  estabelecido  no  artigo  acima,  os  órgãos  e  entidades  da

administração estadual direta e indireta dispensarão, no âmbito de sua competência e

finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de

outras, as seguintes medidas na área da saúde:

I – a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar,

ao  aconselhamento  genético,  ao  acompanhamento  da  gravidez,  do  parto  e  do

puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante

e do feto de alto risco ou com deficiência, à imunização, às doenças do metabolismo

e seu diagnóstico, ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de

deficiência,  de  outras  doenças  crônico-degenerativas  e  de  outras  potencialmente

incapacitantes;

II  –  o  desenvolvimento  de  programas  especiais  de  prevenção  de  acidentes

domésticos,  de  trabalho,  de  trânsito  e  o  desenvolvimento  de  programa  para

tratamento adequado às suas vítimas;

III – a criação e a estruturação de rede de serviços regionalizados, descentralizados

e hierarquizados em crescentes níveis de complexidade, voltados ao atendimento à

saúde e à reabilitação da pessoa com deficiência, articulada com os serviços sociais,

educacionais e com o trabalho;

IV –  a garantia  de  acesso da pessoa com deficiência aos estabelecimentos de

saúde públicos e privados e  de seu adequado tratamento sob normas técnicas e

padrões de conduta apropriados;

V  –  a  garantia  de  atendimento  domiciliar  de  saúde  a  pessoa  com  deficiência,

quando indicado;
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VI – o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas com

deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a

inclusão social;

VII  –  o papel  estratégico da atuação dos agentes comunitários  de saúde e das

equipes  de  saúde  da  família  na  disseminação  das  práticas  e  estratégias  de

promoção, prevenção e reabilitação baseada na comunidade.

§ 1º – Para os efeitos do disposto neste capítulo, prevenção compreende as ações

e medidas  orientadas  a  evitar  as  causas  das  deficiências  que possam  ocasionar

incapacidade  e  às  destinadas  a  evitar  sua  progressão  ou  derivação  em  outras

incapacidades.

§  2º  –  A  necessidade  especial  ou  incapacidade  deve  ser  diagnosticada  e

caracterizada  por  equipe  multiprofissional  de  saúde,  para  fins  de  concessão  de

benefícios e serviços.

§ 3º  – As ações de promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência

deverão também assegurar a igualdade de oportunidades no campo da saúde.

Art. 18 – É assegurado, no âmbito público e privado, o acesso igualitário às ações e

aos  serviços  de  promoção,  prevenção  e  assistência  da  saúde  da  pessoa  com

deficiência, bem como sua habilitação e reabilitação.

§ 1º – Toda pessoa que apresente deficiência devidamente diagnosticada, qualquer

que seja sua natureza, agente causal, grau de severidade ou prejuízo de sua saúde,

terá direito à habilitação e à reabilitação durante todo o período de vida que lhe for

indicado aplicar estes procedimentos e cuidados.

§  2º  –  Considera-se  reabilitação  o  processo  de  assistência  de  equipe

multidisciplinar  destinada  à  pessoa  com  deficiência  para  compensar  perda  ou

limitação funcional.

§ 3º – É parte integrante dos processos de habilitação e reabilitação o tratamento e

o apoio das equipes de saúde nos diversos níveis de atenção e durante todas as

fases  do  processo  habilitador  e  reabilitador,  bem  como  o  suprimento  dos

medicamentos e das ajudas técnicas e tecnologias assistivas necessários.

§ 4º – Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência

em sua localidade de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para
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fins  de  diagnóstico  e  atendimento,  inclusive  transporte  aéreo  interestadual,  às

pessoas  com  deficiência  comprovadamente  carentes,  que  necessitem  de

atendimento fora da localidade de sua residência.

Art.  19  –  Inclui-se na assistência  integral  à saúde,  habilitação e reabilitação da

pessoa  com  deficiência  a  concessão  de  órteses,  próteses,  bolsas  coletoras  e

materiais  auxiliares,  dado  que  tais  equipamentos  complementam  o  atendimento,

aumentando  as  possibilidades  de  independência  e  inclusão  da  pessoa  com

deficiência.

Art. 20 – Consideram-se ajudas técnicas para os efeitos do disposto neste capítulo

os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras,

sensoriais ou intelectuais da pessoa com deficiência, com o objetivo de permitir-lhe

superar  as  barreiras  da  comunicação e da  mobilidade e de possibilitar  sua plena

inclusão  social,  incluindo-se  próteses  auditivas,  visuais  e  físicas;  órteses  que

favoreçam a adequação funcional; equipamentos e elementos necessários à terapia e

à reabilitação da pessoa com deficiência; equipamentos, maquinarias e utensílios de

trabalho  especialmente  desenhados  ou  adaptados  para  uso  por  pessoa  com

deficiência; elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoais necessários para

facilitar  a  autonomia  e  a  segurança  da  pessoa  com  deficiência;  equipamentos  e

material  pedagógico  especial  para  educação,  capacitação e  recreação  da  pessoa

com  deficiência;  adaptações  ambientais,  arquitetônicas  e  outras  que  garantam  o

acesso, a melhoria funcional e a autonomia pessoal; bolsas coletoras para portadores

de colostomia, entre outros.

Art.  21 – Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão

certificados  pelos  órgãos  competentes,  ouvidas  as  entidades  representativas  das

pessoas com deficiência.

Art. 22 – Os programas e as linhas de pesquisa a ser desenvolvidos com o apoio de

organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão

contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de

deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento.

Parágrafo único – Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria

que produz componentes e equipamentos de ajudas técnicas.
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Art. 23 – O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de

ajudas  técnicas  se  dará  a  partir  da  instituição de  parcerias  com  universidades  e

centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos.

Parágrafo  único  –  Os  bancos  oficiais,  com  base  em  estudos  e  pesquisas

elaborados  pelo  poder  público,  serão  estimulados  a  conceder  financiamento  às

pessoas com deficiência para aquisição de ajudas técnicas.

Art. 24 – Durante as distintas fases do processo de reabilitação será propiciada, se

necessário,  assistência  em  saúde  intelectual  com  a  finalidade  de  permitir  que  a

pessoa submetida ao atendimento desenvolva o máximo suas capacidades e procure

atingir o pleno desenvolvimento de sua personalidade.

Art. 25 – Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos e clínicos, com

periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir  informações sobre a

ocorrência de deficiência e incapacidades.

Art. 26 – Deverá Poder Executivo a instituir campanhas de mensagens destinadas à

prevenção de doenças, promovidas pela administração direta, indireta ou fundacional

do  Estado,  veiculadas  pela  televisão  e  com  tradução  simultânea  para  a  língua

brasileira de sinais – Libras.

SEÇÃO II

Da Prevenção e Tratamento

Art. 27 – É obrigatória a presença de neonatologista ou pediatra nas salas de parto

e  nos  berçários  das  maternidades,  hospitais  públicos,  privados  e  hospitais  em

convênio com o Sistema de Assistência à Saúde do Governo do Estado de Minas

Gerais.

Paragrafo  único  –  O  atendimento  na  sala  de  parto  consiste  na  assistência  ao

recém-nascido pelo neonatologista ou pediatra, no período imediatamente anterior ao

parto, até que o recém-nascido seja avaliado e entregue aos cuidados da mãe, do

berçário ou, se necessário, da unidade de tratamento intensivo – UTI – neonatal.

Art.  28  –  É  obrigatório  a  realização  do  exame  de  triagem  neonatal  (teste  do

pezinho) no recém-nascido.

Parágrafo  único  –  Fica  garantido  o  tratamento  nutricional,  social,  médico  e

psicológico da criança diagnosticada pelo exame.

Art.  29  –  É  obrigatório  o  diagnóstico  de  audição  e  de  visão  dos  bebês,
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imediatamente após o nascimento, nas maternidades e hospitais das redes pública e

particular de saúde do Estado.

Parágrafo único – Quando o bebê nascer fora da maternidade ou em outra unidade

de saúde, o diagnóstico terá que ser feito até os três meses de vida.

Art. 30 – É obrigatória a realização de exames de acuidade visual e auditiva nos

alunos das escolas públicas e conveniadas.

Parágrafo único – Os exames previstos no caput serão realizados gratuitamente a

cada início de ano letivo, mediante ação conjunta entre as Secretarias de Estado de

Saúde e de Educação.

Art.  31  –  Os  alunos  que  apresentarem  deficiência  visual  ou  auditiva  serão

submetidos  a  exames  oftalmológico  ou  otorrinolaringológico,  respectivamente,

mediante ação conjunta das Secretarias de Estado de Saúde e de Educação.

Parágrafo único – É facultada a realização dos exames referidos mediante convênio

com os  Municípios,  instituições  de  saúde  ligadas  ao  SUS,  entidades  públicas  ou

privadas e universidades públicas e privadas.

Art. 32 – Serão obrigatoriamente notificados à Secretaria de Estado de Saúde os

casos de nascimento e diagnóstico de pessoa com deficiência, assim como os casos

de  deficiência  adquirida  por  acidente  ou  moléstia  detectada,  em  estabelecimento

hospitalar ou ambulatorial, público ou privado.

Paragrafo único – Cabe à Secretaria de Estado de Saúde implantar sistema próprio

para  o  registro  dos  casos  de  nascimento  e  de  atendimento  de  pessoa  com

deficiência, distribuindo-o gratuitamente às instituições públicas e privadas de saúde.

Art.  33  –  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de Saúde  o  esclarecimento  à  rede

pública  e  privada  de  saúde  sobre  o  preenchimento  do  referido  formulário,  o

tratamento  estatístico  dos  casos  notificados,  a  publicação  semestral  dos  casos

constatados e a fiscalização do cumprimento do disposto no artigo seguinte.

Art. 34 – Os hospitais e as maternidades situados no Estado prestarão assistência

integral  às  parturientes  e  aos  bebês  em  situação  de  risco  que  necessitem  de

tratamento continuado.

§ 1º – A assistência integral prevista no caput consistirá, basicamente, na prestação

de informações por escrito à parturiente ou a quem a represente, sobre os cuidados a

ser tomados com o recém-nascido por conta de sua deficiência ou patologia, bem
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como no fornecimento de listagem das instituições, públicas, conveniadas e privadas,

especializadas na assistência à pessoa com deficiência ou patologia específica.

§ 2º – Os médicos pediatras do Estado deverão prestar a assistência prevista no

caput deste artigo quando constatarem deficiências ou patologias nas crianças por

eles atendidas.

§ 3º – Os hospitais e maternidades públicos, conveniadas e privados situados no

Estado  prestarão  assistência  psicológica  aos  pais,  aos  responsáveis  legais  e  às

crianças,  quando  constatadas  deficiências  ou  patologias  nas  crianças  e  adultos

atendidos.

CAPÍTULO II

DO DIREITO À HABITAÇÃO

Art. 35 – Serão destinados às pessoas com deficiência ou a suas famílias imóveis

populares comercializados pelo Estado.

§ 1° – Os órgãos da administração direta ou indireta do Estado, as fundações ou

instituições financeiras instituídas e mantidas pelo Estado ou da qual ele faça parte

como acionista majoritário, quando efetuarem venda de casa própria, deverão fazer

constar, em campo apropriado do documento ou ficha de inscrição, informação sobre

se o candidato ou interessado na aquisição tem familiar com deficiência.

§  2°  –  As  deficiências  de  que  trata  o  §  1º  são  aquelas  irreversíveis,  que

impossibilitarm,  dificultam ou diminuem  a capacidade  de trabalho  do  indivíduo ou

criam dependências de seus familiares, exigindo cuidados especiais,  e devem ser

comprovadas por documentos médicos.

§ 3° – A entrega dos imóveis objetos da inscrição se dará, sempre que possível, de

forma adaptada e preferencial aos inscritos, na forma do §1° deste artigo, permitindo-

se a escolha das unidades que melhor se prestem à moradia destes em cada lote

ofertado, respeitada a ordem prévia da inscrição geral.

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 36 – Fica assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem
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como o aprendizado ao longo de toda a vida como meio de efetivar o direito  das

pessoas com deficiência à educação sem discriminação e com base na igualdade de

oportunidades, devendo o Estado reconhecer o direito das pessoas com deficiência à

educação.

Parágrafo  único  –  Para efetivar  esse direito  sem discriminação e com base na

igualdade  de  oportunidades,  fica  assegurado  o  sistema educacional  inclusivo  em

todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida.

Art. 37 – É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade

assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de

toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão escolar.

Parágrafo único – Fica assegurado ao aluno com deficiência, à sua família ou ao

seu  representante  legal  o  direito  de  opção  pela  frequência  nas  escolas  da  rede

regular de ensino ou nas escolas na modalidade de educação especial, observadas

as especificidades devidamente detectadas pela avaliação clínica multiprofissional e

físico-educacional, prevendo-se o serviço de apoio complementar especializado.

Art.  38  –  O  governo  do  Estado  deverá  promover  cursos,  grupos  de  estudos  e

capacitação aos professores da rede pública de ensino, a fim de que estejam aptos a

lecionar para alunos com deficiência.

Art.  39  – Os  órgãos e as  entidades da administração pública estadual  direta  e

indireta responsáveis pelo sistema de educação do Estado dispensarão tratamento

prioritário e adequado aos assuntos objeto desta seção, viabilizando, sem prejuízo de

outras, as seguintes medidas:

I – a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de

educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de

ensino;

II – a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas,

públicas ou privadas;

III  –  a  oferta,  obrigatória  e gratuita,  da  educação especial  em estabelecimentos

públicos de ensino;

IV – o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao aluno com

deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por

prazo igual ou superior a um mês;
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V  –  o  acesso  de  aluno  com  deficiência  aos  benefícios  conferidos  aos  demais

alunos, inclusive material escolar, transporte adaptado e adequado às pessoas com

deficiência, merenda escolar e bolsas de estudo.

§  1°  –  Entende-se  por  educação  especial,  para  os  efeitos  desta  seção,  a

modalidade  de  educação  escolar  oferecida  preferencialmente  na  rede  regular  de

ensino para educandos com necessidades educativas especiais, entre eles a pessoa

com deficiência.

§  2°  –  A  educação  especial  deve  constituir  processos  flexíveis,  dinâmicos  e

individualizados,  oferecidos  principalmente  nos  níveis  de  ensino  considerados

obrigatórios.

§ 3º – A educação do aluno com deficiência se iniciará na educação infantil, a partir

de zero ano de idade.

§  4°  –  A  educação  especial  contará  com  equipe  multidisciplinar,  dotada  de

adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas.

§ 5º – Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser

observado o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT, relativas à acessibilidade das pessoas com deficiência.

Art.  40 – Os serviços de educação especial  serão ofertados nas instituições de

ensino públicas ou privadas do sistema de educação geral, de forma transitória ou

permanente, mediante programas de apoio ao aluno que esteja integrado ao sistema

regular de ensino, ou às escolas de educação especial, exclusivamente quando a

educação  das  escolas  da  rede  regular  de  ensino  não  puder  satisfazer  as

necessidades educativas do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando.

Art. 41 – Fica assegurada à pessoa com deficiência a prioridade de vaga em escola

pública, preferencialmente naquela com localização mais próxima à sua residência.

§ 1° – Considera-se estabelecimento mais próximo da residência da pessoa com

deficiência aquele cuja distância da residência seja menor ou aquele cujo acesso seja

mais fácil por meio de transporte coletivo.

§ 2° – Havendo mais de um estabelecimento de ensino considerado próximo à

residência do aluno com deficiência, este terá o direito de optar por qualquer das

instituições de ensino.
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§  3°  –  Para  a  obtenção  da  prioridade  de  que  trata  o  caput,  as  pessoas  com

deficiência deverão apresentar à instituição de ensino comprovante de residência.

§ 4° – No caso de preferência por instituição de ensino que não seja a considerada

mais  próxima  de  sua  residência,  o  aluno  com  deficiência  deverá  apresentar

justificativa circunstanciada que será apreciada pela instituição de ensino escolhida,

sendo a decisão da escola passível de recurso administrativo à Secretaria do Estado

de  Educação  e,  em  última  instância,  pelo  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos

Portadores de Deficiência – Conped.

Art. 42 – A prioridade de vaga assegurada nesta seção abrange a educação infantil.

Parágrafo  único  –  Aplicam-se  às  creches  públicas  todos  os  procedimentos  e

regulamentações previstas nesta seção especialmente aquelas dispostas no art. 40

desta lei.

Art. 43 – A escola deverá incluir regularmente o aluno matriculado com deficiência

em  atividades  esportivas  proporcionando  sua  participação  em  atividades  físicas,

jogos e competições desportivas ou paradesportivas.

Art. 44 – As instituições públicas e privadas de educação básica e superior devem

proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras – língua

portuguesa  em  sala  de  aula  e  em  outros  espaços  educacionais,  bem  como

equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e

à educação.

§ 1º – Deve ser proporcionado aos professores o acesso à literatura e informações

sobre a especificidade linguística do aluno surdos ou com deficiência auditiva.

§  2°  –  As  instituições  privadas  e  as  públicas  dos  sistemas  de ensino  estadual

buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos

alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à

educação.

Art.  45  –  A  programação  visual  dos  cursos  de  nível  médio  e  superior,

preferencialmente os  de  formação de professores,  na  modalidade de educação à

distância, deve dispor de sistemas de acesso à informação como janela com tradutor

e intérprete de Libras – língua portuguesa e subtitulação por  meio do sistema de

legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas,

conforme prevê a legislação em vigor.
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Art.  46  –  A Libras  deverá  ser  inserida como disciplina  curricular  obrigatória  nos

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e

superior,  e  nos  cursos  de  Fonoaudiologia,  de  instituições  de  ensino,  públicas  e

privadas, do sistema de ensino do Estado.

Parágrafo  único  –  Todos  os  cursos  de  licenciatura,  nas  diferentes  áreas  do

conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de

pedagogia e o curso de educação especial são considerados cursos de formação de

professores e profissionais da educação para o exercício do magistério.

Art. 47 – A Secretaria de Estado de Educação atenderá às solicitações dos alunos

com deficiência visual,  matriculados nas escolas  estaduais  e conveniadas,  para a

impressão em braile dos livros, apostilas e outros materiais pedagógicos.

Parágrafo único – Os autores estão autorizados a fornecer à Secretaria de Estado

de Educação cópia do texto integral das obras mencionadas no  caput deste artigo,

em meio digital, para o atendimento das solicitações.

SEÇÃO II

Da Educação Básica

Art. 48 – As instituições estaduais de ensino responsáveis pela educação básica

devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da

organização de:

I – escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes,

com  professores  bilíngues,  na  educação  infantil  e  nos  anos  iniciais  do  ensino

fundamental;

II  –  escolas  bilíngues ou escolas  comuns da rede regular  de ensino,  abertas  a

alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio

ou  educação  profissional,  com  docentes  das  diferentes  áreas  do  conhecimento,

cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de

tradutores e intérpretes de Libras – língua portuguesa.

§ 1º – São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que

a Libras e a modalidade escrita  da língua portuguesa sejam línguas de instrução

utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo.

§  2º  –  Os  alunos  com  deficiência  têm  o  direito  à  escolarização  em  um  turno
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diferenciado ao do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de

complementação  curricular,  com  utilização  de  equipamentos  e  tecnologias  de

informação.

§ 3º – As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II deste artigo

implicam  a  formalização,  pelos  pais  e  pelos  próprios  alunos,  de  sua  opção  ou

preferência pela educação sem o uso de Libras.

SEÇÃO III

Do Ensino Superior

Art. 49 – As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptação das provas

e  o  apoio  necessário  ao  aluno  com  deficiência,  inclusive  tempo  adicional  para

realização  das  provas  e  critérios  diferenciados  de  avaliação,  conforme  as

características da deficiência.

§ 1º – As disposições deste artigo aplicam-se também ao sistema geral do processo

seletivo para o ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior,

públicas e privadas, conforme legislação vigente.

§ 2º – A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito

da sua competência e na conformidade com as diretrizes traçadas pelo Ministério da

Educação, expedirá instruções para que os programas de educação superior incluam

nos  seus  currículos,  conteúdos,  itens  ou  disciplinas  relacionados  à  pessoa  com

deficiência.

SEÇÃO IV

Da Educação Profissional

Art. 50 – O aluno com deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou

médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim

de  obter  habilitação  profissional  que  lhe  proporcione  oportunidade  de  acesso  ao

mercado de trabalho.

§ 1º – A educação profissional para a pessoa com deficiência será oferecida nos

níveis  básico,  médio,  técnico  e tecnológico  em  escolas  regulares,  em instituições

especializadas e nos ambientes de trabalho.

§  2º  –  As  instituições  públicas  e  privadas  que  ministram  educação  profissional

deverão oferecer cursos profissionalizantes de nível básico à pessoa com deficiência,
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condicionando a matrícula a sua capacidade de aproveitamento, e não a seu nível de

escolaridade.

§ 3° – Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à

pessoa  com  deficiência,  em  nível  formal  e  sistematizado,  a  aquisição  de

conhecimentos e  habilidades especificamente  associados  à  determinada profissão

ocupada.

Art.  51  –  As  escolas  e  as  instituições  de  educação  profissional  oferecerão,  se

necessário,  serviços  de  apoio  especializado  para  atender  às  peculiaridades  da

pessoa com deficiência, tais como:

I  –  adaptação  dos  recursos  instrucionais:  material  pedagógico,  equipamento  e

currículo;

II  –  capacitação  dos  recursos  humanos:  professores,  instrutores  e  profissionais

especializados;

III  –  adequação  dos  recursos  físicos:  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas,

ambientais e de comunicação.

Art.  52  –  O  governo  do  Estado,  por  intermédio  das  Secretarias  de  Estado  de

Educação e de Trabalho e Emprego e dos demais órgãos da administração direta e

indireta do Estado desenvolverão programas de cursos técnicos e profissionalizantes

direcionados às pessoas com deficiência possibilitando sua inclusão no mercado de

trabalho de modo adaptado às suas especificidades.

SEÇÃO V

Do Estágio e do Aprendiz

Art.  53  –  É  permitida  a  admissão  de  pessoa  com  deficiência  na  condição  de

aprendiz ou estagiário, por órgãos da administração direta e indireta, sob forma de

contrato de aprendizagem ou de estágio.

Parágrafo único – As condições de aprendizagem ou de estágio serão definidas em

regulamento próprio a ser definido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego,

observada a legislação federal específica.

Art. 54 – A duração do estágio, na mesma parte concedente, poderá exceder dois

anos quando se tratar de estagiário com deficiência física, desde que em áreas de

atuação diversas, assegurando-se dessa forma o aprendizado.
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CAPÍTULO IV

DO TRABALHO

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 55 – Os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta

deverão assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seu direito ao

trabalho e de outros que, decorrentes da Constituição da República, da Constituição

do Estado e de outras leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art.  56  –  Para  o  fim  estabelecido  no  artigo  acima,  os  órgãos  e  entidades  da

administração estadual direta e indireta dispensarão, no âmbito de sua competência e

finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de

outras, as seguintes medidas na área da formação profissional e do trabalho:

I  –  o apoio governamental  à formação profissional,  e  a garantia  de acesso aos

serviços  concernentes,  inclusive  aos  cursos  regulares  voltados  à  formação

profissional;

II  –  o  empenho  do  poder  público  quanto  ao  surgimento  e  à  manutenção  de

empregos,  inclusive de tempo parcial,  destinados às pessoas com deficiência que

não tenham acesso aos empregos comuns;

III – a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos

e privados, de pessoas com deficiência;

IV – a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de

trabalho,  em favor  das  pessoas  com  deficiência,  nas  entidades  da  administração

pública  e  do  setor  privado,  e  que  regulamente  a  organização  de  oficinas  e

congêneres integradas ao mercado de trabalho e a situação, nelas, das pessoas com

deficiência.

Art.  57  –  O  poder  público  do  Estado  estimulará  a  contratação  de  pessoa com

deficiência em micro e pequenas empresas.

Art.  58  –  O  Poder  Executivo  deverá  criar  no  prazo  de  vinte  e  quatro  meses

programa de incentivo para que as empresas que tenham empregados responsáveis

por pessoa com deficiência com qualquer idade tenham dispensa de metade da carga

horária de seu cargo sem prejuízo da remuneração.
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SEÇÃO II

Do Acesso ao Trabalho

Art. 59 – É finalidade primordial da política estadual de emprego a inserção e a

permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no setor público e

no setor privado, ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial

de trabalho protegido.

Parágrafo único – Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do

disposto  no  caput deste  artigo  poderá  ser  efetivado  mediante  a  contratação  das

cooperativas sociais conforme lei federal.

Art. 60 – São modalidades de inserção laboral da pessoa com deficiência:

I  –  colocação  competitiva:  processo  de  contratação  regular,  nos  termos  da

legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos

especiais para a sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização

de apoios especiais;

II – colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação

trabalhista  e  previdenciária,  que  depende  da  adoção  de  procedimentos  e  apoios

especiais para sua concretização;

III – promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma

ou  mais  pessoas,  mediante  trabalho  autônomo,  cooperativado  ou  em  regime  de

economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal.

§ 1º – As entidades beneficiadas de assistência social, na forma da lei, poderão

intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos II e III deste

artigo, nos seguintes casos:

I – na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou privada, da

pessoa com deficiência física, intelectual ou sensorial; e

II – na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação

profissional de adolescente e adulto com deficiência em oficina protegida de produção

terapêutica.

§  2º  –  Consideram-se  procedimentos  especiais  os  meios  utilizados  para  a

contratação  de  pessoa  que,  devido  ao  seu  grau  de  deficiência,  transitória  ou

permanente, exija condições especiais,  tais como jornada variável, horário flexível,
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proporcionalidade  de  salário,  ambiente  de  trabalho  adequado  às  suas

especificidades, entre outros.

§ 3° –  Consideram-se apoios  especiais  à  orientação,  a  supervisão e  as  ajudas

técnicas entre outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais

limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa com deficiência, de

modo a superar as barreiras da mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena

utilização de suas capacidades em condições de normalidade.

§  4°  –  Considera-se  oficina  protegida  de  produção a  unidade que funciona em

relação de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social,

que  tem  por  objetivo  desenvolver  programa  de  habilitação  profissional  para

adolescente  e adulto  com deficiência,  provendo-o  com trabalho  remunerado,  com

vista à emancipação econômica e pessoal relativa.

§  5°  –  Considera-se  oficina  protegida  terapêutica  a  unidade  que  funciona  em

relação de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social,

que  tem  por  objetivo  a  inclusão  social  por  meio  de  atividades  de  adaptação  e

capacitação para o trabalho de  adolescente e adulto que devido  ao  seu grau de

deficiência, transitória ou permanente, não possa desempenhar atividade laboral no

mercado competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção.

§ 6º – A entidade que utilizar o processo de colocação seletiva deverá promover, em

parceria  com  o  tomador  de  serviços,  programas  de  prevenção  de  doenças

profissionais  e  de  redução  da  capacidade  laboral,  bem  assim  programas  de

reabilitação caso ocorram patologias ou se manifestem outras incapacidades.

Art. 61 – As empresas instaladas ou que vierem a se instalar no Estado deverão

seguir os ditames estabelecidos pela legislação pertinente.

§ 1° – Considera-se pessoa com deficiência habilitada aquela que concluiu curso de

educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com

certificação ou diplomação expedida por  instituição pública ou privada,  legalmente

credenciada  pelo  Ministério  da  Educação  ou  órgão  equivalente,  ou  aquela  com

certificado  de  conclusão  de  processo  de  habilitação  ou  reabilitação  profissional

fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

§ 2° – Considera-se também pessoa com deficiência habilitada aquela que não
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tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação esteja capacitada para

o exercício da função.

§ 3º – A pessoa com deficiência habilitada nos termos dos §1º e §2º deste artigo,

poderá recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego,

para fins de inclusão laboral na forma deste artigo.

SEÇÃO III

Do Serviço Público

SUBSEÇÃO I

Da Reserva de Cargos e Empregos

Art. 62 – Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrever-se em

concurso  público,  processos  seletivos  ou  quaisquer  outros  procedimentos  de

recrutamento  de  mão  de  obra,  em  igualdade  de  condições  com  os  demais

candidatos, para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam

compatíveis com necessidade especial da pessoa com deficiência.

§  1°  –  O  candidato  com  deficiência,  em  razão  da  necessária  igualdade  de

condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de

5% (cinco por cento) em face da classificação obtida.

§ 2° – Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em

número  fracionado,  este  deverá  ser  elevado  até  o  primeiro  número  inteiro

subsequente.

§ 3° – O Poder Executivo do Estado destinará 5% (cinco por cento) de seus cargos

em comissão às pessoas com deficiência.

§ 4° – É assegurada a gratuidade de inscrição em concurso público à pessoa com

deficiência comprovadamente carente.

§ 5° – A reserva do percentual adotado será distribuída proporcionalmente pelas

vagas em disputa.

Art. 63 – Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de

cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato,

auferida em parecer emitido por equipe multiprofissional.

Parágrafo único – O exame de aptidão física não poderá excluir o candidato em

razão  de  sua  deficiência,  exceto  nos  casos  em  que  se  exige  aptidão  plena  do

candidato em razão da função a ser desempenhada.
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Art. 64 – Os editais de concursos públicos deverão conter:

I  –  o número de vagas existentes,  bem como o total  correspondente à reserva

destinada à pessoa com deficiência;

II – as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III  –  a  previsão de adaptação das  provas,  do  curso  de  formação e  do  estágio

probatório, conforme a necessidade especial do candidato;

IV – a previsão de que o conteúdo das provas afira as habilidades do candidato,

quando se tratar de funções que dispensam conhecimentos técnicos e comprovação

de escolaridade;

V – exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição,

de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao

código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Funcionalidade,

Incapacidade e Saúde – CIF –, bem como a provável causa da necessidade especial.

Art.  65 – É vedado à autoridade competente obstar  a inscrição de pessoa com

deficiência em concurso público para ingresso em carreira da administração pública

estadual direta e indireta.

§ 1º – No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento

diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital,

indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§  2º  –  O  candidato  com  deficiência  que  necessitar  de  tempo  adicional  para  a

realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer

emitido por especialista da área de sua necessidade especial, no prazo estabelecido

no edital do concurso.

Art. 66 – A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas

nesta lei, participará de concurso equidade de condições com os demais candidatos

no que concerne:

I – ao conteúdo das provas;

II – à avaliação e aos critérios de aprovação;

III – ao horário e local de aplicação das provas;

IV – à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

§ 1º  – A igualdade de condições a que se refere o  caput deste artigo também

compreende:
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I – adaptação de provas;

II – apoio e necessário, previamente solicitado pelo candidato com deficiência;

III  –  avaliação  diferenciada  nas  provas  escritas,  discursivas  ou  de  redação

realizadas  por  candidatos  cuja  deficiência  acarrete  dificuldades  na  utilização  da

gramática, que deverão ser analisadas por comissão da qual deverão fazer parte um

profissional  com  formação  específica  em  educação  especial  e  experiência  na

compreensão do sentido da palavra escrita próprio da deficiência.

§ 2º – Considera-se adaptação de provas todos os meios utilizados para permitir a

realização da prova pelo  candidato  com deficiência,  assim  compreendendo,  entre

outros:

I – a inclusão de questões ou tarefas diferenciadas, sem prejuízo do mesmo grau

de dificuldade;

II – a disponibilidade da prova em braile e, quando solicitado, o serviço de leitor ou

outros meios existentes, nos casos de candidato com deficiência visual;

III – a disponibilidade de intérprete, quando solicitado, nos casos de candidato com

deficiência auditiva;

IV – tempo adicional para a realização das provas, inclusive para preenchimento do

cartão-resposta, quando for  o caso, se necessário,  conforme as características da

deficiência.

Art.  67 – A publicação do resultado final  do concurso será feita  em duas listas,

contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive daqueles  com

deficiência,  e  a  segunda somente  a  pontuação destes  últimos,  de  acordo com a

ordem classificatória entre os seus congêneres.

Parágrafo único – A nomeação dos candidatos com deficiência aprovados será feita

concomitantemente com a dos demais candidatos aprovados, observada a ordem de

classificação das listas de que trata o caput deste artigo.

Art. 68 – O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de

equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas

áreas  de  deficiência  em  questão,  sendo  um  deles  médico,  e  dois,  profissionais

integrantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º – A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I  –  as  informações  prestadas  pelo  candidato  no  ato  da  inscrição,  inclusive  as

constantes do laudo médico;
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II  –  a  natureza  das  atribuições  e  tarefas  essenciais  do  cargo  ou  da  função  a

desempenhar;

III – a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de

trabalho na execução das tarefas;

IV  –  a  possibilidade  de  uso,  pelo  candidato,  de  equipamentos  ou  meios  que

habitualmente utilize; e

V – a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

§ 2° – A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições dos

cargos e a necessidade especial do candidato durante o estágio probatório.

Art. 69 – A avaliação do servidor ou empregado com deficiência, durante ou após o

período de estágio probatório, deverá considerar as condições oferecidas pelo órgão

para o efetivo desempenho de suas atribuições.

Art. 70 – O Poder Executivo do Estado, no prazo de cento e oitenta dias da data de

publicação desta lei, elaborará e implementará programas de formação e qualificação

voltados para a pessoa com deficiência, de modo a atender os seguintes objetivos:

I  –  criar  condições que garantam a toda a  pessoa com deficiência  o  direito  de

receber uma formação profissional adequada;

II  –  organizar  os  meios  de  formação necessários  para  qualificar  a pessoa com

deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral; e

III – ampliar a formação e qualificação profissional, sob a base de educação geral

para fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa com deficiência, assim como

para satisfazer as exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de

produção e da evolução social e econômica.

Art. 71 – O candidato com deficiência, ao ingressar no serviço público, não poderá

reivindicar  em  virtude  desta,  a  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez,

readaptação ou exoneração do respectivo cargo ou função, salvo quando sobrevier

doença ou lesão por motivo de progressão ou agravamento da incapacidade.

SUBSEÇÃO II

Da Dispensa de Jornada de Trabalho

Art.  72  –  Os  servidores  públicos  estaduais  responsáveis  por  pessoa  com

deficiência, com qualquer idade, terão dispensa de metade da carga horária semanal

de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, nos termos desta subseção.

§  1º  –  A  redução  de  carga  horária  de  que  trata  o  caput destina-se  ao
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acompanhamento da pessoa com deficiência no seu tratamento ou ao atendimento

de suas necessidades básicas diárias.

§ 2º – O afastamento poderá ser consecutivo, intercalado, alternado ou escalonado,

conforme necessidade ou programa do tratamento pertinente.

Art.  73  –  Para  os  fins  do  disposto  nesta  subseção,  entende-se  por  deficiência

requerente de atenção permanente as situações de deficiência física, intelectual ou

múltipla, nas quais a presença de responsável seja indispensável à complementação

do  processo  terapêutico  ou  à  promoção  de  melhor  inclusão  da  pessoa  com

deficiência à sociedade.

Art. 74 – Se a responsabilidade recair sobre mais de um servidor público do Poder

Executivo Estadual em relação a um mesmo indivíduo, a redução de jornada será

concedida  a  um  único  servidor,  preferencialmente  ao  servidor  mais  próximo  da

pessoa com deficiência.

Art. 75 – A dispensa ocorrerá para cargo de quarenta horas semanais e jornada de

oito horas diárias.

§ 1º – Havendo acumulação legal de dois cargos na esfera do Poder Executivo

Estadual, de vinte horas semanais cada um e jornada de quatro horas diárias cada

um, a dispensa será de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço, mas

de  forma  a  possibilitar  o  melhor  cuidado  ao  dependente  de  acordo  com  sua

deficiência.

§ 2º – O horário de trabalho do servidor que tiver sua carga horária reduzida nos

termos do §1º deste artigo ou que seja detentor de apenas um cargo de vinte horas

semanais será adequado de modo a possibilitar o acompanhamento da pessoa com

deficiência em tratamento ou o atendimento de suas necessidades básicas diárias.

Art.  76  –  Ao  servidor  público  estadual  que  obtiver  a  dispensa  prevista  nesta

subseção não será permitido o acúmulo em outro cargo da esfera estadual, inclusive

cargo  de  provimento  em  comissão  ou  função  gratificada,  enquanto  estiver  com

redução de jornada.

Art.  77  –  A dispensa  prevista  nesta  subseção  é  incompatível  com  o  serviço

extraordinário, com a função gratificada e com a licença por motivo de doença em

pessoa da família.
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Art. 78 – Para se efetuar a redução de carga horária prevista no artigo anterior, o

interessado deverá encaminhar requerimento ao titular da pasta ou dirigente máximo

do órgão em que estiver lotado, instruído com cópia da certidão de nascimento ou

adoção, ou documento comprobatório da relação de responsabilidade prevista no art.

80 desta subseção, de atestado ou laudo médico do dependente com deficiência, e,

se possível, laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou está sendo submetido.

§ 1º – Participará da avaliação profissional de serviço social ou assistente social,

que  definirá  o  melhor  período  do  dia  para  a  dispensa,  de  forma  a  conceder  o

dependente  o  melhor  cuidado  de  acordo  com  sua  deficiência,  observando  as

considerações  do  corpo  clínico  responsável  pelo  tratamento  do  dependente  com

deficiência.

§ 2º – Não havendo órgão de perícia médica do Estado no Município domiciliar do

servidor, o laudo da divisão de medicina e saúde ocupacional poderá ser suprido por

relatório detalhado de dois profissionais plenamente habilitados na especialidade da

deficiência em exame.

Art. 79 – O benefício de que trata esta subseção será concedido pelo prazo máximo

de um ano, nos casos de necessidade temporária,  e de dois anos, nos casos de

necessidade permanente, podendo ser renovado sucessivamente por igual período,

observando-se  os  procedimentos  previstos  para  concessão  do  benefício  previsto

nesta subseção.

§  1º  –  Tratando-se  de  deficiência  irreversível  e  que  necessite  de  tratamento

continuado, o servidor fará, na época da renovação, a comunicação e encaminhará

laudo ou atestado médico à divisão competente da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego.

§ 2º – Encaminhado o pedido inicial ou a solicitação de prorrogação ou renovação

da  autorização,  o  servidor,  automaticamente,  gozará  desse  benefício,  passados

quinze dias do protocolo do expediente, cabendo à autoridade ou dirigente todas as

responsabilidades, principais e acessórias, para sua implementação.

Art. 80 – Entende-se como remuneração apenas o vencimento básico do cargo, o

adicional por tempo de serviço – ATS –, o salário-família, as vantagens de local e os

adicionais inerentes ao cargo.
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Parágrafo  único  –  Excetuam-se  da  remuneração  das  verbas  de  caráter  não

continuado, tais como serviço extraordinário diurno e noturno, plantões e outras de

mesma natureza e as funções gratificadas.

Art. 81 – Ao servidor alcançado pela dispensa concedida por esta lei é vedada a

ocupação  de  qualquer  atividade  de  natureza  trabalhista,  remunerada  ou  não,

enquanto  perdurar  a  dispensa,  seja  em qualquer  horário,  seja  em qualquer  outra

região geográfica.

Art. 82 – É vedada a substituição de servidor alcançado por esta lei, exceto nas

funções  de  professor  do  quadro  próprio  do  magistério  estadual  –  QPM  –  e  que

detenha dois cargos de vinte horas, na forma do §1º do art. 81 desta lei.

Art.  83  –  A Secretaria  de  Estado  de  Educação  deverá  apresentar  a  previsão

orçamentária e financeira das substituições, para fins de atendimento às disposições

da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.  84  –  O  Poder  Executivo  providenciará  para  que  as  empresas  públicas  e

sociedades  de economia  mista  estaduais  insiram  em  seus  regimentos  internos  e

regulamentos de pessoal as disposições desta lei.

Art. 85 – A redução de carga horária se extinguirá com a cessação do motivo que a

houver  determinado,  independentemente  de  qualquer  ato  extintivo  da  autoridade

pública.

SEÇÃO IV

Da Habilitação e Reabilitação Profissional

Art. 86 – A pessoa com deficiência, beneficiária ou não do Regime de Previdência

Social,  tem  direito  às  prestações  de  habilitação  e  reabilitação  profissional  para

capacitar-se a obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente.

Art. 87 – O direito à reabilitação compreende:

I  –  o  provimento  de  ações  terapêuticas  em  favor  da  pessoa  com  deficiência,

visando  suprimir  ou  recuperar  a  deficiência,  sempre  que  possível,  eliminando  ou

minorando-lhe os efeitos;

II  –  a  concessão  de  financiamento  para  a  aquisição  de  equipamentos  de  uso

pessoal que permitam a correção, diminuição e superação de suas limitações, por

meio de programas próprios do Estado e Municípios.
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Parágrafo  único  –  O  financiamento  de  que  trata  o  inciso  II  deste  artigo  será

concedido pelo Poder Executivo, por meio de instituição financeira oficial estadual,

mediante as seguintes condições:

I – comprovação do uso exclusivamente pessoal dos equipamentos;

II  –  caráter  clínico  médico  para  fisioterapia  ou  terapêutico  ocupacional  dos

equipamentos;

II – comprometimento inferior a 10% (dez por cento) da renda mensal familiar no

pagamento das parcelas e taxa de juros não superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Art. 88 – Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado

a  possibilitar  que  a  pessoa  com  deficiência,  a  partir  da  identificação  de  suas

potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional

para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitária.

Art.  89  –  Os  serviços  de  habilitação  e  reabilitação  profissional  deverão  estar

dotados  dos  recursos  necessários  para  atender  toda  pessoa  com  deficiência,

independentemente da origem da sua, desde que possa ser preparada para trabalho

que lhe seja adequado e tenha perspectiva de obter, conservar e nele progredir.

Art. 90 – A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de

habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades das pessoas

com deficiências, identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional, que

deverá considerar:

I – educação escolar efetivamente recebida e por receber;

II – expectativas de promoção social;

III – possibilidades de emprego existentes em cada caso;

IV – motivações, atitudes e preferências profissionais; e

V – necessidades do mercado de trabalho.

Art.  91  – Os  órgãos e as  entidades da administração pública estadual  direta  e

indireta,  responsáveis  pela  formação  de  recursos  humanos,  devem  dispensar  ao

assunto  objeto  desta  seção  tratamento  prioritário  e  adequado,  viabilizando,  sem

prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I – formação e qualificação de professores de nível fundamental, médio e superior

para a educação especial, de técnicos de nível médio e superior especializados na
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habilitação e reabilitação, e de instrutores e professores para a formação profissional;

II – formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de

recursos humanos que atendam às demandas da pessoa com deficiência; e

III – incentivo e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as

áreas do conhecimento relacionadas à pessoa com deficiência.

SEÇÃO V

Assistência Social

Art.  92  –  Caberá  ao  poder  público,  na  proteção  social  básica,  viabilizar  o

atendimento  no  equipamento  do  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  o

fortalecimento de vínculos familiar e comunitário da pessoa com deficiência, com a

finalidade  da  prevenção  e  de  agravos  que  possam  provocar  o  rompimento  de

vínculos familiares e sociais.

Art.  93  –  Caberá  ao  poder  público,  na  proteção  social  especial  de  média

complexidade,  viabilizar  o  atendimento  no  equipamento  Centro  Especializado  de

Assistência  Social  a  pessoa  com  deficiência  e  suas  famílias  com  grau  de

dependência que tiverem suas limitações agravadas por violações de direitos, que

elevam a desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, entre outras, que

agravem a dependência e comprometam o desenvolvimento da autonomia.

Art.  94  –  Caberá  ao  poder  público,  na  proteção  social  especial  de  alta

complexidade, o acolhimento através das seguintes modalidades: unidade residencial

e institucional, casa de passagem, família acolhedora, república, de acordo com as

especificidades individuais com vínculos rompidos ou fragilizado, a fim de garantir a

proteção integral.

Paragrafo único – Para o cumprimento no disposto no caput, o governo do Estado

poderá manter parcerias com entidades civis de direito privado sem fins lucrativos.

SEÇÃO VI

Do Direito ao Transporte

Art.  95  – Fica assegurado o transporte  gratuito  às  pessoas com deficiência em

linhas de transporte intermunicipal e em linhas de ônibus que compõem as redes

integradas de transporte coletivo das regiões metropolitanas, quando estiverem se

submetendo  a  processo  de  reabilitação  ou  capacitação  profissional,  mediante

procedimento disposto neste capítulo.
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Art.  96  –  As  empresas  que  exploram,  através  de  concessão,  permissão  ou

autorização  do  Estado,  o  transporte  coletivo  intermunicipal  no  Estado,  ficam

obrigadas a adaptar os veículos das respectivas frotas.

§  1°  –  Entende-se  por  adaptação  toda  alteração  interna  e  externa  do  veículo

destinada  a  facilitar  o  acesso  e  a  locomoção  de  pessoas  com  deficiência,

especialmente a adequação das dimensões das portas para o acesso de usuários de

cadeiras de rodas.

§ 2° – As empresas que exploram o transporte coletivo rodoviário  intermunicipal

fornecerão  tabelas  indicando  o  horário  de  circulação  dos  veículos  adaptados  ao

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  e  às  associações  representativas  dos

deficientes físicos de cada região.

Art. 97 – Os beneficiários de que trata este capítulo deverão promover a reserva da

passagem com antecedência mínima de três horas do embarque, nos casos de linhas

de transporte coletivo intermunicipal.

Art.  98  –  A empresa  transportadora  que  recusar  o  passe  livre,  sob  qualquer

pretexto, cometerá infração com as seguintes penalidades, obedecida a ordem:

I – suspensão de concessão e permissão;

II – multa de 100 a 1000 Ufirs (de cem a mil Unidades Fiscais de Referência).

§ 1º – As multas serão diárias e progressivas e deverão ser aplicadas em dobro

para os casos de reincidência.

§ 2º – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo

Estadual da Pessoa com Deficiência, nos termos desta lei.

Art. 99 – As empresas que exploram o transporte coletivo intermunicipal deverão

comunicar aos estabelecimentos comerciais onde são efetuadas as paradas para as

refeições,  que  passarão  a  operar  com  ônibus  adaptados  para  o  transporte  de

pessoas com deficiências,  bem como que esses estabelecimentos deverão contar

com banheiros  e demais  instalações adaptadas  para  receber  esses  usuários  nos

termos desta lei.

Parágrafo único – Os estabelecimentos comerciais de que trata este artigo que não

atenderem ao pedido de adaptação serão substituídos por outros que apresentem

condições de receber usuários com deficiência.
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Art.  100 – Somente poderão se beneficiar  desta isenção usuários do transporte

coletivo  cuja  renda familiar per  capita não  seja  superior  a  dois  salários  mínimos

nacionais.

Art. 101 – O Poder Executivo regulamentará os critérios e procedimentos para a

concessão da isenção à pessoa com deficiência.

Art. 102 – A isenção de tarifa de que trata este capítulo é válida também para o

acompanhante, desde que comprovada a necessidade de acompanhante.

Art. 103 – A verificação da necessidade de acompanhante para o beneficiário será

constatada mediante inscrição na carteira concedida ao beneficiário.

Art. 104 – São hipóteses de perda do benefício do passe livre:

I – emissão de falsa declaração ou comprovação de renda mensal no momento do

pedido do benefício;

II – uso do benefício para fins diversos daqueles estabelecidos nesta lei;

III – existência de membros da família com renda superior a dois salários mínimos

estaduais no momento da renovação do passe livre concedido (aumento de renda

familiar posterior à concessão do benefício);

Art.  105 – As Secretarias de Estado e Municipais de Saúde deverão dar ampla

divulgação dos locais para avaliação e os Conselhos Municipais e entidades, a que

se  refere  este  capítulo,  deverão  também  divulgar  os  locais  para  expedição  das

carteiras e procedimentos adotados para tal fim.

Art. 106 – As empresas concessionárias ou permissionárias deverão emitir o bilhete

de passagem no ato da apresentação da carteira de passe livre e documento de

identificação com foto.

§ 1º – Na emissão do bilhete de passagem para o transporte gratuito não poderão

ser cobradas taxas referentes ao uso de balsas, “ferry-boats”, de embarque ou de

pedágio e não será comissionado.

§ 2º – As empresas prestadoras dos serviços deverão reservar no mínimo dois

assentos  em  cada  viagem,  preferencialmente  na  primeira  fila  de  poltronas  para

conferir acessibilidade às pessoas com deficiência até uma hora antes do embarque.

§ 3º – Na hipótese de nenhum beneficiário demonstrar interesse em viajar, após o

prazo previsto, as empresas prestadoras dos serviços poderão colocar à venda os

bilhetes de referidos assentos reservados.
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§ 4º – Os funcionários das empresas transportadoras deverão auxiliar no embarque

e desembarque dos beneficiários, tantos nos terminais das linhas como nos pontos

de parada e apoio ao longo do itinerário.

§ 5º – As empresas transportadoras providenciarão a capacitação permanente de

seu quadro funcional a cada dois anos para prestar o atendimento adequado aos

beneficiários.

§  6º  –  Os equipamentos indispensáveis  à  locomoção e  à vida  da  pessoa com

deficiência serão transportados de forma adequada, acessível e gratuitamente pela

empresa, além de sua bagagem.

§  7º  –  No  embarque  deverá  o  beneficiário  apresentar  a  carteira  de  isenção

acompanhada de documento de identificação.

Art.  107  –  O  uso  indevido  da  isenção  de  que  trata  esta  lei  acarretará  em

cancelamento do benefício, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis.

Art. 108 – Compete ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado – DER-

MG – e à Coordenação da Região Metropolitana de Belo Horizonte a fiscalização da

operacionalização do benefício.

Art. 109 – O Poder Executivo regulamentará sobre as adaptações a serem feitas

nos  veículos  das  frotas  das  empresas  concessionárias  ou  permissionárias  do

transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros.

Art. 110 – As medidas operacionais e administrativas que se fizerem necessárias à

efetiva adaptação dos procedimentos para concessão da isenção de que trata este

capítulo serão realizadas dentro do prazo de trinta dias da publicação desta lei.

SEÇÃO VII

Da Cultura, do Desporto, do Turismo, do Lazer e da Comunicação Social

Art.  111 – Os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e

indireta  responsáveis  pela  cultura,  pelo  desporto,  pelo  turismo,  pelo  lazer  e  pela

comunicação  social,  dispensarão  tratamento  prioritário  e  adequado  aos  assuntos

objeto  desta  seção,  com  vista  a  viabilizar,  sem  prejuízo  de  outras,  as  seguintes

medidas:

I  –  promover  o  acesso da pessoa  com deficiência  aos  meios  de  comunicação

social:
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a) garantindo o acesso de informações através das legendas e interpretação em

língua brasileira de sinais – Libras;

b)  desenvolvendo  programas/trabalhos  nos  meios  de  comunicação,  visando

esclarecimento das necessidades das pessoas com deficiência;

c)  implantando  programas  de  impressão  em  braile  nos  meios  de  comunicação

escrita;

d)  criando  um  programa  de  informação  pública  específica  para  a  pessoa  com

deficiência, destacando o seu potencial.

II – promover o acesso da pessoa com deficiência a museus, arquivos, bibliotecas e

afins;

III – criar incentivos para o exercício de atividades, mediante:

a) participação da pessoa com deficiência em concursos de prêmios no campo das

artes e das letras;

b) promoção de concursos de prêmios específicos para pessoas com deficiência,

no campo das artes e das letras;

c) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa com deficiência;

d)  incentivo à produção cultural  para as  pessoas com deficiência nas áreas de

música, artes cênicas, audiovisual, literatura, artes visuais, folclore, artesanato, dentre

outras manifestações culturais;

IV – promover a prática desportiva por pessoas com deficiência:

a) incentivando a prática desportiva formal e não formal como direito de cada um e

o lazer como forma de promoção social;

b) estimulando meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a

pessoa com deficiência e suas entidades representativas;

c) assegurando a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos

de ensino, desde a educação infantil até o nível superior;

d)  promovendo  a  inclusão  de  atividades  desportivas  dos  estabelecimentos  de

ensino, desde a educação infantil até o nível superior;

V – incentivar a acessibilidade ao turismo para as pessoas com deficiência:

a)  apoiando  e  promovendo  a  publicação  e  o  uso  de  guias  de  turismo  com

informações adequadas à pessoa com deficiência, e as características próprias de

cada área específica de necessidade especial;
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b) estimulando a ampliação do turismo à pessoa com deficiência, mediante a oferta

de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

Art.  112 – Os órgãos e as entidades da administração pública estadual  direta e

indireta, promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer,  devem

concorrer técnica e financeiramente para obtenção dos objetivos deste capítulo.

Parágrafo único – Serão prioritariamente apoiadas as manifestações desportivas de

rendimento e a educacional, compreendendo as atividades de:

I – desenvolvimento de recursos humanos especializados;

II  – promoção de competições desportivas internacionais,  nacionais,  estaduais e

municipais;

III – pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação;

IV – construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desportivas e

de lazer.

Art.  113  –  Os  próprios  esportivos  estaduais  terão,  em  seu  calendário,  datas

reservadas para a realização de eventos para as pessoas com deficiência.

Art.  114 –  O Estado promoverá a realização dos eventos de que trata o  artigo

anterior desta lei, admitida a participação de entidades não-governamentais públicas

e privadas na sua promoção.

Parágrafo único – Para a elaboração da programação dos eventos serão ouvidas as

entidades que tratam das pessoas com deficiências.

Art.  115 – Os programas de cultura, desporto,  de turismo e de lazer do Estado

deverão atender às pessoas com deficiência, com ações específicas de inclusão.

§ 1º – O poder público instituirá programas de incentivo fiscal às pessoas físicas e

jurídicas que apoiarem financeiramente os eventos e as práticas desportiva, cultural,

de turismo e de lazer das pessoas com deficiência.

§ 2º – As pessoas físicas e jurídicas que recebam recursos públicos ou incentivos

para programas, projetos e ações nas áreas de cultura, desporto, turismo e lazer

deverão garantir a inclusão de pessoas com deficiência.

Art. 116 – Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de

espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, 2% (dois por

cento) da lotação do estabelecimento para cadeirantes, distribuídos pelo recinto em
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locais  diversos,  de  boa  visibilidade,  próximos  aos  corredores,  devidamente

sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em

conformidade com as normas técnicas de acessibilidade em vigor.

§ 1º – Nas edificações previstas no caput, é obrigatória ainda a destinação de, no

mínimo,  2%  (dois  por  cento)  dos  assentos  para  acomodação  de  pessoas  com

deficiência, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, devendo todos ser

devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas técnicas de

acessibilidade em vigor.

§ 2º – No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes

poderão excepcionalmente ser ocupados por pessoas que não possuam deficiência.

§ 3º – Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em

locais que garantam a acomodação de,  no mínimo, um acompanhante da pessoa

com deficiência.

§ 4º – Nos locais referidos no caput deste artigo, haverá, obrigatoriamente, rotas de

fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de

acessibilidade em vigor, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência,

em caso de emergência.

§ 5º  –  As áreas de acesso aos artistas,  tais  como coxias  e camarins,  também

devem ser acessíveis a pessoas com deficiência.

§ 6º – As salas de espetáculo deverão dispor de sistema de sonorização assistida

para  pessoas  com  deficiência  auditiva,  de  meios  eletrônicos  que  permitam  o

acompanhamento por meio de legendas em tempo real ou de disposições especiais

para a presença física de intérprete de Libras e de guias interpretes, com a projeção

em tela da imagem do intérprete de Libras sempre que a distância não permitir sua

visualização direta.

§ 7º – O sistema de sonorização assistida a que se refere o § 6º deste artigo será

sinalizado por meio do pictograma conforme disposição da legislação em vigor.

§ 8º – As edificações de uso público e de uso coletivo, mesmo que de propriedade

privada,  referidas  no  caput,  já  existentes,  têm,  respectivamente,  dois  anos  para

garantir  a  acessibilidade  de  que  trata  o  caput e  os  §  1º  a  §  5º  nos  termos  do

regulamento.
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Art. 117 – Informações essenciais sobre produtos e serviços nas áreas de cultura,

desporto, turismo e lazer deverão ter versões adequadas às pessoas com deficiência.

Art. 118 – O poder público colocará à disposição, também pela rede mundial de

computadores (internet), arquivos com o conteúdo de livros:

I – de domínio público, conforme disposto na legislação em vigor;

II – autorizados pelos detentores dos respectivos direitos autorais;

III – adquiridos pelo poder público para distribuição gratuita no âmbito de programas

criados com este propósito.

§ 1º – Os arquivos digitais a que se refere o  caput deverão ser conversíveis em

áudio, em sistema braile ou outro sistema de leitura digital.

§  2º  –  Os  arquivos  serão  colocados  à  disposição  de  bibliotecas  públicas,  de

entidades de educação de pessoas com deficiência e de usuários com deficiência.

Art. 119 – O Poder Executivo garantirá a inclusão de cadeirantes, inclusive crianças,

mediante instalação nas praças e parques estaduais de equipamentos especialmente

desenvolvidos para o lazer e recreação.

Art.  120  –  O  Poder  Executivo  priorizará  as  praças  e  parques  que  possibilitem

acesso  e  atendimento  do  maior  número  de  cadeirantes  na  instalação  dos

equipamentos referidos no artigo anterior.

Parágrafo único – As praças e parques referidos no caput, já existentes, têm cinco

anos para garantir a acessibilidade de que trata o caput.

Art.  121  –  Observado  o  previsto  no  artigo  anterior,  os  equipamentos  serão

instalados  gradativamente  nas  praças  e  parques  estaduais  de  acordo  com  as

disponibilidades orçamentárias do Estado.

Art. 122 – As praças e parques dotados dos equipamentos referidos no art. 128

contarão  com  acesso  para  cadeirantes,  inclusive  crianças,  até  os  brinquedos,

assegurada a acessibilidade ao local.

Parágrafo único – Placas indicativas serão afixadas nas praças e parques a que se

refere  o  caput,  com  a  seguinte  informação:  “parque  adaptado  para  inclusão  de

pessoas cadeirantes”.

Art. 123 – O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários,

oficinas  e  demais  eventos  científico-culturais  que  ofereçam,  mediante  solicitação,



1104
____________________________________________________________________________

apoios humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e

intérpretes  de  Libras,  ledores,  guias  intérpretes,  ou  tecnologias  de  informação  e

comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea.

Art. 124 – Ficam os hotéis, restaurantes e similares, que possuam cardápios como

meios informativos de seus produtos aos clientes, obrigados a produzir e dispor de

exemplar  na linguagem  braile,  para  atendimento  às  necessidades  dos  deficientes

visuais.

Parágrafo  único  –  Para  efeitos  desta  lei,  considera-se  cardápio  como sendo  o

encarte portfólio informativo do rol de produtos e serviços oferecidos habitualmente

aos consumidores clientes dos estabelecimentos comerciais referidos no caput deste

artigo.

CAPÍTULO V

DA ACESSIBILIDADE

SEÇÃO I

Das Disposições Preliminares

Art. 125 – A acessibilidade é condição de alcance para a utilização, com segurança

e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,

das  edificações,  dos  transportes  e  dos  dispositivos,  sistemas  e  meios  de

comunicação e informação, por pessoa com deficiência:

I  –  elaboração  de  planos  de  acessibilidade  como  parte  integrante  dos  planos

diretores e dos planos de transporte urbano integrado;

II – planejamento e urbanização de espaços de uso público, inclusive vias, parques

e praças, de forma a torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência;

III  –  construção,  ampliação,  reforma ou adequação obedecendo-se  a  ordem de

prioridade que vise à maior eficiência das edificações, no sentido de promover a mais

ampla acessibilidade às pessoas com deficiência;

IV – atendimento prioritário  e diferenciado às pessoas com deficiência, prestado

pelos  órgãos  da  administração  pública,  bem  como pelas  empresas  e  instituições

privadas;

V – construção, ampliação, reforma e adequação das edificações de uso público,

uso coletivo e uso privado, inclusive os equipamentos esportivos e de lazer, na forma
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desta lei e demais normas em vigor, de forma a que se tornem acessíveis para as

pessoas com deficiência;

VI – atendimento aos princípios do desenho universal na concepção e implantação

de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de comunicação;

VII  –  reserva  de  espaços  e  lugares  específicos  para  pessoas  com  deficiência,

considerando  suas  especificidades  em  teatros,  cinemas,  auditórios,  salas  de

conferência, museus, bibliotecas e ambientes de natureza similar;

VIII  –  reserva de vagas específicas, devidamente sinalizadas, para veículos que

transportem  pessoas  com  deficiência,  em  garagens  e  estacionamentos  nas

edificações e demais espaços urbanos de uso público e coletivo;

IX  –  concepção,  organização,  implantação  e  adequação  dos  veículos  e  da

infraestrutura de todos os sistemas de transporte coletivo, público ou privado, aos

requisitos  de  acessibilidade estabelecidos  na  legislação e  nas  demais  normas de

acessibilidade em vigor;

X – implantação de sinalização ambiental, visual e tátil para orientação de pessoas

com deficiência nas edificações de uso público, uso coletivo e uso privado;

XI  –  adoção de medidas,  nas  políticas  e  programas  habitacionais  de  interesse

social, que assegurem a acessibilidade das pessoas com deficiência;

XII – utilização de instrumentos e técnicas adequadas que tornem acessíveis os

sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência no sentido de

lhes assegurar o acesso à informação, comunicação e demais direitos fundamentais;

XIII – pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência;

XIV – disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa

com deficiência;

XV – divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas

com deficiência e existência de local de atendimento específico.

§ 1º – O direito ao tratamento diferenciado que deverá ser prestado à pessoa com

deficiência, dentre outras medidas, compreende:

I – mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptados à altura e à

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas

técnicas de acessibilidade em vigor;
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II – serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestados por

intérpretes ou pessoas capacitadas em Libras e no trato com aquelas que assim não

se  comuniquem,  bem  como  para  pessoas  surdo-cegas,  prestados  por  guias

intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;

III – implementação de mecanismos que assegurem a acessibilidade das pessoas

com deficiência visual nos portais e sítios eletrônicos;

IV  –  admissão  de  entrada  e  permanência  de  cão-guia  ou  cão-guia  de

acompanhamento junto de pessoa com deficiência ou de treinador nas edificações de

uso público, uso coletivo, mesmo que de propriedade privada, ou de uso privado,

mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal;

V  –  a  existência  de  pelo  menos  um  telefone  de  atendimento  adaptado  para

comunicação  com  e  por  pessoas  com  deficiência  auditiva  pelos  órgãos  da

administração  pública  direta,  indireta  e  fundacional,  empresas  prestadoras  de

serviços públicos, instituições financeiras, bem como nas demais edificações de uso

público e de uso coletivo, mesmo que de propriedade privada.

§  2º  –  Consideram-se  edificações  de  uso  público  aquelas  administradas  por

entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de

serviços públicos e destinadas ao público em geral.

§ 3º – Consideram-se edificações de uso coletivo aquelas destinadas às atividades

de natureza habitacional, comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística,

recreativa,  social,  religiosa,  educacional,  industrial  e  de  saúde,  inclusive  as

edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza, mesmo que

de propriedade privada.

§ 4º – Consideram-se edificações de uso privado aquelas destinadas à habitação,

que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar.

§  5º  –  Considera-se  desenho  universal  a  concepção  de  espaços,  artefatos  e

produtos  que  visam  atender  simultaneamente  todas  as  pessoas,  com  diferentes

características  antropométricas  e  sensoriais,  de  forma  autônoma,  segura  e

confortável,  constituindo-se  nos  elementos  ou  soluções  que  compõem  a

acessibilidade.

Art. 126 – A acessibilidade das pessoas com deficiência consiste na supressão de
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barreiras  e  de  obstáculos  nas  vias  e  espaços  públicos,  no  mobiliário  urbano,  na

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Art. 127 – Para os fins deste capítulo são estabelecidas as seguintes definições:

I  –  acessibilidade:  possibilidade  e  condição  de  alcance  para  utilização,  com

segurança  e  autonomia,  dos  espaços,  mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das

edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa

com deficiência;

II  –  barreiras:  qualquer  entrave  ou  obstáculo  que  limite,  dificulte  ou  impeça  o

acesso,  a  liberdade  de  movimento  e  a  circulação  com  segurança  das  pessoas,

classificadas em:

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: aquelas existentes nas vias públicas e nos

espaços de uso público;

b) barreiras arquitetônicas na edificação: aquelas existentes no interior dos edifícios

públicos e privados;

c)  barreiras  arquitetônicas  nos  transportes:  aquelas  existentes  nos  meios  de

transportes;

d)  barreiras  nas  comunicações:  qualquer  entrave  ou  obstáculo  que  dificulte  ou

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios

ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa;

III – pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida: a pessoa que, temporária

ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de

utilizá-lo;

IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais

como  os  referentes  à  pavimentação,  ao  calçamento,  ao  saneamento,  aos

encanamentos para esgotos, à distribuição de energia elétrica, à iluminação pública,

ao abastecimento e à distribuição de água,  paisagismo e os que materializam as

indicações do planejamento urbanístico;

V – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos,

superpostos  ou  adicionados  aos  elementos  da  urbanização  ou  da  edificação,  de

forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes

elementos,  tais  como  semáforos,  postes  de  sinalização  e  similares,  cabines
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telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros

de natureza análoga;

VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite

o acesso e o uso de meio físico.

Art.  128  –  O  poder  público  do  Estado,  por  meio  dos  organismos  de  apoio  à

pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas destinados:

I  – à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de

deficiências;

II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para

as pessoas com deficiência;

III – à especialização de recursos humanos em acessibilidade.

SEÇÃO II

Da Acessibilidade a Estabelecimentos

SUBSEÇÃO I

Do Atendimento Prioritário

Art.  129  –  Todas  as  agências  e  postos  bancários,  estabelecimentos  de  crédito

financeiro,  instituições  similares,  estabelecimentos  ou  espaços  culturais,

estabelecimentos comerciais, estabelecimentos ou espaços esportivos, devidamente

estabelecidos no Estado, ficam obrigados a dar atendimento prioritário e especial às

pessoas com deficiência que, por sua vez, ficam desobrigadas, a qualquer tempo, a

aguardar a vez em filas, mesmo aquelas externas de aguardo ao horário de abertura

e início de expediente, quando também terão, preferência, sempre, e em todas as

circunstâncias.

§  1º  –  O direito  assegurado pelo  caput deste  artigo  aplica-se indistintamente  a

clientes ou não dos serviços das instituições mencionadas.

§ 2º – A administração e a gerência das instituições em pauta são responsáveis

pela adequação a fim de cumprir o disposto no caput deste artigo.

Art.  130  –  As  entidades  previstas  no  artigo  anterior  deverão  afixar,  interna  e

externamente, em locais visíveis ao público em geral, a critério de cada uma, a custo

próprio, placas e cartazes informativos contendo citações de lei e respectivo número,

especificando a prioridade de atendimento às pessoas beneficiadas e enquadradas,

sob responsabilidade da administração e gerência do estabelecimento.
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Art. 131 – O descumprimento do disposto nesta subseção sujeitará os responsáveis

pela  infração  ao  pagamento  de  multa,  correspondente  a  500  Ufirs  (  quinhentas

Unidades Fiscais de Referência), não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

§ 1º – Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados

a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o caput deste

artigo será dobrado.

§ 2º – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo

Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

SUBSEÇÃO II

Da Adequação dos Guichês

Art. 132 – Os terminais rodoviários, estações de transporte, cinemas, teatros, casa

de shows,  agências bancárias, dos correios ou lotéricas ou todo e qualquer outro

estabelecimento que utilize guichês de atendimento, no Estado, deverão manter ao

menos um de seus guichês adequado à altura e condizentes às necessidades das

pessoas com deficiência, que utilizam cadeiras de rodas, para que tenham um melhor

contato visual e de comunicação com o funcionário.

Art. 133 – O descumprimento do disposto nesta subseção sujeitará os responsáveis

pela infração ao pagamento de multa,  correspondente a 500 (quinhentos)  UFIR –

Unidades Fiscais de Referência, não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

§ 1º – Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de trinta dias, contados a

partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o caput deste

artigo será dobrado.

§ 2º – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo

Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

SUBSEÇÃO III

Do Acesso aos Elevadores

Art. 134 – É vedada qualquer forma de discriminação à pessoa com deficiência no

acesso aos elevadores  de  todos  os edifícios  públicos  ou particulares,  comerciais,

industriais e residenciais multifamiliares existentes no Estado.

Parágrafo único – Os responsáveis legais pela administração dos edifícios citados

no  caput deste artigo ficam autorizados a regulamentar o acesso a esses imóveis,
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assim como a circulação dentro deles e o uso de suas áreas de uso comum e abertas

ao uso público, por meio de regras gerais e impessoais não discriminatórias.

Art. 135 – Fica estabelecido que, para maior conforto, segurança e igualdade entre

os usuários, o elevador social é o meio usual de transporte de pessoas que utilizem

as dependências dos edifícios, independentemente do estatuto pelo qual o fazem e

desde que não estejam deslocando cargas, para as quais podem ser utilizados os

elevadores especiais.

Art. 136 – Para conferir efetividade e o conhecimento das disposições da presente

subseção, especialmente do teor do artigo 147, fica determinada a obrigatoriedade da

colocação de avisos no interior dos edifícios.

§ 1º – Os avisos de que trata o caput deste artigo devem configurar-se em forma de

cartaz, placa ou plaqueta com os seguintes dizeres: "É vedada qualquer forma de

discriminação  em  virtude  de  raça,  sexo,  cor,  origem,  condição  social,  idade,

deficiência ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores

deste edifício".

§ 2º – Fica o responsável pelo edifício, administrador ou síndico, conforme for o

caso, obrigado a colocar na entrada do edifício e de forma bem visível, o aviso de que

trata este artigo.

Art. 137 – O descumprimento do disposto nesta subseção sujeitará os responsáveis

pela infração ao pagamento de multa,  correspondente a 500 (quinhentos)  UFIR –

Unidade Fiscal de Referência, não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

§ 1º – Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados

a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o caput deste

artigo será dobrado.

§ 2º – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo

Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

SUBSEÇÃO IV

Da Disponibilidade das Cadeiras de Rodas

Art. 138 – Fica obrigatória, no âmbito do Estado, a disponibilização de, ao menos,

duas cadeiras de rodas, nas agências bancárias, para o transporte de pessoas com

deficiência física.
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Art. 139 – As agências bancárias deverão assegurar o atendimento das pessoas

com deficiência física, em locais de fácil acesso à utilização das cadeiras de rodas,

bem como fixar na entrada das agências, avisos sobre a existência dessa facilidade.

Art. 140 – O descumprimento do disposto nesta subseção sujeitará os responsáveis

pela infração ao pagamento de multa,  correspondente a 500 (quinhentos)  UFIR –

Unidade Fiscal de Referência, não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

§ 1º – Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados

a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o caput deste

artigo será dobrado.

§ 2º – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo

Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

SUBSEÇÃO V

Dos Assentos nas Áreas de Embarque e Desembarque

Art.  141  –  Serão  assegurados  às  pessoas  com  deficiência  a  participação  no

percentual de 10% (dez por cento) dos assentos reservados nas áreas de embarque

e desembarque dos terminais rodoviários localizados no Estado.

Art. 142 – Os assentos de que trata o artigo anterior desta lei terão identificação

específica que informe a sua destinação preferencial.

SEÇÃO III

Dos Edifícios Públicos da Administração Direta e Indireta

Art. 143 – A construção, ampliação, reforma ou adequação de edifícios públicos do

Estado,  incluindo  os  de  Administração  Indireta,  deve  atender  aos  preceitos  da

acessibilidade  na  interligação  de  todas  as  partes  de  uso  comum  ou  abertas  ao

público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Art.  144  –  Os  desníveis  das  áreas  de  circulação  interna  ou  externa  serão

transpostos  por  meio  de  rampas  acessível  ou  equipamento  eletromecânico  de

deslocamento  vertical,  quando  não  for  possível  outro  acesso  mais  cômodo  para

pessoas com deficiência físico motora.

Parágrafo único – No caso das edificações já existentes e que ainda não atendam

às especificações de acessibilidade, deverá ser observado o prazo de 180 (cento e

oitenta)  dias  para  garantir  a  acessibilidade  de  pessoas  com  deficiência,

especialmente com deficiência físico motora.
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Art.  145  –  A instalação  de  novos  elevadores  ou  sua  adaptação,  quando  haja

obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas

técnicas de acessibilidade em vigor.

§  1º  –  No caso da instalação de elevadores  novos  ou troca  dos  já  existentes,

qualquer que seja o número de elevadores das edificações previstas no caput deste

artigo, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda

de pessoa com deficiência.

§  2º  –  Os  edifícios  a  serem  construídos  com  mais  de  um  pavimento  além  do

pavimento de acesso deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que

facilitem  a  instalação  de  equipamentos  eletromecânicos  de  deslocamento  vertical

para uso das pessoas com deficiência, especialmente com deficiência físico motora.

§  3º  –  As  especificações  técnicas  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  devem

atender:

I – a indicação em planta aprovada pelo poder municipal do local reservado para a

instalação  do  equipamento  eletromecânico,  devidamente  assinada  pelo  autor  do

projeto;

II  –  a  indicação  da  opção  pelo  tipo  de  equipamento,  como  elevador,  esteira,

plataforma ou similar;

III  –  a  indicação  das  dimensões  internas  e  demais  aspectos  da  cabine  do

equipamento a ser instalado; e

IV – demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as

medidas  de  botoeira,  espelho,  informação  de  voz,  bem  como  a  garantia  de

responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação do

equipamento escolhido.

Art.  146  –  A  construção,  ampliação,  reforma  ou  adequação  deve  dispor  de

sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa com deficiência.

§  1º  –  Os  sanitários  destinados  ao  uso  por  pessoa  com  deficiência  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 em vigor.

§  2º  –  As  edificações  já  existentes  terão  prazo  definido  em  regulamento  para
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garantir  pelo  menos  um  banheiro  acessível  por  pavimento,  com  entrada

independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam

ser utilizados pelas pessoas com deficiência.

Art. 147 – O Sistema Penal do Estado deverá possuir instalações e celas aptas a

receber e abrigar as pessoas com deficiência.

Parágrafo único – As adaptações referidas no artigo anterior deverão ser realizadas

no prazo de cinco anos.

SEÇÃO IV

Dos Estabelecimentos Públicos ou de Uso Coletivo

Art. 148 – A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados

destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem

acessíveis às pessoas com deficiência.

Parágrafo único – Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação

ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser

observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:

I  –  nas  áreas  externas  ou  internas  da  edificação,  destinadas  a  garagem  e  a

estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos

de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem

pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção permanente ou temporária;

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

de pessoa com deficiência;

III  –  pelo  menos um dos  itinerários  que comuniquem horizontal  e  verticalmente

todas  as  dependências  e  serviços  do  edifício,  entre  si  e  com  o  exterior,  deverá

cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta seção;

IV  –  os  edifícios  deverão  dispor,  pelo  menos,  de  um  banheiro  acessível,

distribuindo-se  seus  equipamentos  e  acessórios  de  maneira  que  possam  ser

utilizados por pessoa com deficiência.

Art.  149  –  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,
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inclusive acompanhante, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas

–  ABNT  –,  de  modo  a  facilitar-lhes  as  condições  de  acesso,  circulação  e

comunicação.

Art.  150 – Os órgãos da Administração direta,  indireta, autarquias, empresas de

economia  mista  e  entidades  privadas  que  prestem  atendimento  diretamente  ao

público ficam obrigados a implementar modificações físicas nas áreas destinadas ao

atendimento  público,  assim  como  soluções  técnicas  nos  equipamentos  de

autoatendimento, com vistas à acessibilidade e uso por pessoas com deficiência.

Parágrafo único – Para o efetivo cumprimento do disposto no  caput deste artigo,

entende-se como:

I  –  modificações  físicas:  as  adequações  necessárias  nas  áreas  destinadas  ao

atendimento ao público para a eliminação de qualquer entrave ou obstáculo que limite

e impeça o acesso de pessoas com deficiência;

II – sóluções técnicas: as alterações necessárias nos equipamentos e programas

para o uso, sem restrição, das pessoas com deficiência.

SEÇÃO V

Dos Estabelecimentos Privados

Art.  151 – Os edifícios  de uso privado em que seja obrigatória  a instalação de

elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de

acessibilidade:

I – percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as

dependências de uso comum;

II – percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos

serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos; e

III – cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas com

deficiência.

Art. 152 – Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do

pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam

obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de

projeto  que  facilitem  a  instalação  de  um  elevador  adaptado,  devendo  os  demais

elementos de uso comum destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade.
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SUBSEÇÃO I

Nos Estabelecimentos Financeiros

Art.  153  –  As  instituições  financeiras  e  bancárias  que  prestem  atendimento

diretamente ao público ficam obrigados a implementar modificações físicas nas áreas

destinadas ao atendimento público, assim como soluções técnicas nos equipamentos

de autoatendimento, com vistas à acessibilidade e uso por pessoas com deficiência.

Parágrafo único – Para o efetivo cumprimento do disposto no  caput deste artigo,

entende-se como:

I  –  modificações  físicas:  as  adequações  necessárias  nas  áreas  destinadas  ao

atendimento ao público para a eliminação de qualquer entrave ou obstáculo que limite

e impeça o acesso de pessoas com deficiência;

II – soluções técnicas: as alterações necessárias nos equipamentos e programas

para o uso, sem restrição, das pessoas com deficiência.

Art.  154  –  Os  estabelecimentos  financeiros  com  agências  no  Estado  ficam

obrigados a possuírem instalações sanitárias separadas por sexo e compatíveis com

a pessoa com deficiência física, para uso de seus clientes.

Parágrafo  único  –  Os  estabelecimentos  financeiros  referidos  no  caput

compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito,

associações de poupança, suas agências, subagências e seções.

Art. 155 – Os sanitários devidamente compatíveis com a pessoa com deficiência

física  deverão  estar  disponíveis  nos  mesmos  horários  de  funcionamento  dos

estabelecimentos financeiros.

Art.  156 – Todos os estabelecimentos financeiros, nas dependências destinadas

para atendimento ao público, deverão possuir bebedouros, observando-se sempre as

normas  de  acessibilidade  para  a  pessoa  com  deficiência  física,  sendo

disponibilizados copos descartáveis aos clientes.

Art. 157 – É obrigatória a instalação de caixas pagadoras para uso preferencial de

pessoas  com  deficiência  no  andar  térreo  dos  estabelecimentos  bancários,  que

tenham  caixas  exclusivamente  em  andares  superiores,  exceto  os  que  possuam

elevadores que, então, deverão disponibilizar, ao menos uma cadeira de roda para

melhor locomoção interna.
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Art.  158 –  Torna obrigatório  caixa  eletrônico  em braile  e  áudio  para  deficientes

visuais em todas as agências bancárias do Estado, bem como em todo e qualquer

tipo de rede bancária.

Parágrafo único – As instruções e orientações ao usuário do sistema deverão ser

feitas através do dispositivo de áudio, mediante utilização de fones de ouvido.

Art. 159 – O acesso do deficiente visual ao caixa eletrônico de que trata o artigo

anterior desta lei deverá ser através de piso tátil, emborrachado e com saliências.

Art.  160  –  Os  estabelecimentos  bancários  que  infringirem  o  disposto  no  artigo

anterior ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I – advertência e notificação para se adequarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis;

II – multa de 35.000 (trinta e cinco mil) Unidades Fiscais de Referência – Ufirs –, no

caso de reincidência, após 15 (quinze) dias úteis, o dobro deste valor;

III – após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e II, cassação do

alvará e interdição do estabelecimento.

§ 1º – As pessoas com deficiência poderão representar, junto ao Estado, contra o

infrator, através de suas entidades representativas.

§ 2º – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo

Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

SUBSEÇÃO II

Nos Hotéis e Motéis

Art. 161 – Os hotéis e motéis estabelecidos no Estado ficam obrigados a adaptarem

suas instalações a fim de garantir o acesso da pessoa com deficiência, reservando-

lhes 2% (dois por cento) de seus quartos ou apartamentos, quando com mais de 50

(cinquenta) unidades.

§ 1º – As adaptações de que trata o caput serão definidas em conformidade com o

disposto na  Norma Brasileira (NBR) 9050:04 da Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT – ou na que vier a substituí-la.

§ 2º – Os estabelecimentos localizados em prédios que não consigam atender às

exigências previstas neste artigo devem apresentar alternativas para análise junto ao

órgão competente.
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SUBSEÇÃO III

Nos Shopping Centers e Similares

Art.  162 – Os shopping centers  e estabelecimentos similares  em todo o Estado

deverão,  obrigatoriamente,  disponibilizar  cadeiras  de  rodas  para  pessoas  com

deficiência  física  devendo  haver  ao  menos  cinco  unidades  disponíveis,  em

conformidade com as normas da ABNT.

Art. 163 – O fornecimento das cadeiras de rodas referido no artigo anterior será

gratuito,  sem  qualquer  ônus  para  o  usuário,  cabendo,  exclusivamente  aos

estabelecimentos  comerciais  mencionados  o  seu  fornecimento  e  manutenção  em

perfeitas condições de uso.

Art. 164 – Os estabelecimentos obrigados deverão afixar em suas dependências

internas, inclusive nas garagens, cartazes ou placas indicativas dos locais onde as

cadeiras de rodas encontram-se disponíveis aos usuários.

Art. 165 – Os shopping centers e os restaurantes mantidos pela iniciativa pública ou

privada, estabelecidos no Estado, deverão destinar 5% (cinco por cento) dos lugares

para  refeição  nas  praças  de  alimentação  para  uso  preferencial  às  pessoas  com

deficiência.

Parágrafo único – Os lugares reservados para o cumprimento ao disposto neste

artigo deverão ser identificados por avisos ou cores que os diferencie dos assentos

destinados ao público geral.

Art.  166 –  Os  centros  comerciais,  shopping  centers,  hiper  e  supermercados  no

âmbito do Estado, deverão fornecer, gratuitamente, veículos motorizados para facilitar

a locomoção de pessoas com deficiência.

Parágrafo único – Os estabelecimentos referidos neste artigo afixarão, em local de

grande  visibilidade,  nas  dependências  externas  e  internas,  placas  indicativas  dos

postos de retirada dos veículos motorizados.

Art. 167 – O estabelecimento que violar o previsto nesta subseção incorrerá em

multa diária no valor de 2.000 (dois mil) Unidades Fiscais de Referência – Ufirs –, e

no caso de reincidência, após trinta dias, o valor da multa será dobrado.

Paragrafo único – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados

ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.
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SEÇÃO IV

Dos Elementos de Urbanização

Art. 168 – 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 com deficiência.

Art.  169  –  As  vias  públicas,  os  parques  e  os  demais  espaços  de  uso  público

existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos

deverão  ser  adaptados,  obedecendo-se  ordem  de  prioridade  que  vise  à  maior

eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às

pessoas com deficiência.

Art.  170  –  Os  parques  de  diversões,  públicos  e  privados,  devem  adaptar,  no

mínimo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e de seus equipamentos e identificá-

lo  para  possibilitar  sua  utilização  por  pessoas  com  deficiência,  tanto  quanto

tecnicamente possível.

Art. 171 – O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados

de  uso  comunitário,  nestes  compreendidos  os  itinerários  e  as  passagens  de

pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas,

deverão  observar  os  parâmetros  estabelecidos  pelas  normas  técnicas  de

acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 172 – Os banheiros de uso público existentes, temporários ou a construir, em

parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor,

pelo  menos,  de um sanitário,  de  um lavatório  masculino  e de  um sanitário  e um

lavatório feminino.

Art. 173 – Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias

ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de

circulação  de  pedestres,  devidamente  sinalizadas,  para  veículos  que  transportem

pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção temporária ou definitiva.

Parágrafo único – As vagas a que se refere o  caput deste artigo deverão ser em

número equivalente a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, uma vaga,

devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de

acordo com as normas técnicas vigentes.
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Art. 174 – Os estacionamentos, públicos e privados, e os fornecedores de serviços

de manobra e guarda de veículos em geral estão obrigados a conceder, aos veículos

automotores utilizados por pessoas com deficiência, período mínimo de gratuidade do

pagamento de tarifa equivalente ao dobro daquele concedido aos demais veículos.

§ 1º – Os estabelecimentos que não dispuserem de período mínimo de gratuidade

do pagamento de tarifa deverão conceder quinze minutos aos veículos automotores

de que trata o caput deste artigo.

§ 2º  – O detalhamento técnico do disposto no  caput deste artigo é definido em

regulamento.

Art. 175 – A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável infrator a

imposição de pena de multa no valor de 20.000 (vinte mil) Ufirs, que será dobrada em

caso de reincidência.

Paragrafo único – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados

ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

Art.  176 –  Os  sinais  de  tráfego,  semáforos,  postes  de  iluminação ou quaisquer

outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou

espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou

impedir  a  circulação,  e  de  modo  que  possam  ser  utilizados  com  a  máxima

comodidade.

Art. 177 – Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar

equipados  com  mecanismo  que  emita  sinal  sonoro  suave,  intermitente  e  sem

estridência ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a

travessia de pessoas com deficiência visual.

Parágrafo único – A adequação dos semáforos conforme previsto neste artigo será

efetuada  conforme  disponibilidade  orçamentária,  de  forma  gradativa,  sendo,  para

tanto, considerados prioritários os locais próximos às instituições voltadas à pessoa

com  deficiência,  periculosidade  dos  cruzamentos  e  a  intensidade  de  trafego  de

veículos automotores.

Art. 178 – Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados

em locais que permitam que sejam eles utilizados pelas pessoas com deficiência.
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SEÇÃO V

Da Acessibilidade aos Empreendimentos de Interesse Turístico

Art. 179 – Os municípios do Estado, cujos empreendimentos envolvam interesse

turístico, de lazer ou negócios, eventos, feiras, convenções e afins, deverão adequar

seus projetos arquitetônicos e de engenharia, consoante às normas e especificações

de adaptação e acessibilidade, de acordo com a ABNT e as determinações da Lei

Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como o manual de orientação para

o turismo e acessibilidade brasileiro elaborado pela Empresa Brasileira de Turismo –

Embratur em 2006.

Parágrafo  único  –  Para  fins  de  identificação  considera-se  empreendimento  de

interesse  turístico  qualquer  ação  que  se  estruture  com  objetivos  de  receptivo,

atendimento, entretenimento e hospitalidade destinados ao visitante ou residente tais

como:  eventos  gerais  e  turísticos,  campanhas  promocionais,  programas  de

capacitação  e  preparação  de  recursos  humanos,  atividades  empresariais  com

projetos arquitetônicos e de engenharia como meios de hospedagem, alimentação e

entretenimento, Centros de Eventos e Convenções tradicionais, alternativos e outros

que venham a sofrer adaptação para este fim, Centrais de Informação e Atendimento

ao  Visitante,  terminais  de  transportes  modais,  utilizados  para  fins  turísticos  e

recreacionais.

Art.  180  –  As  pessoas  com  deficiência  deverão  gozar  de  pelo  menos  uma

acomodação  (quarto)  adaptada  nos  empreendimentos  relativos  ao  meio  de

hospedagem  com  a  possibilidade  e  condições  de  segurança  para  utilização  e

autonomia dos espaços, inclusive nos banheiros e ainda, dispor de equipamentos,

mobiliário e pessoal capacitado para assegurar a recepção e acessibilidade.

Parágrafo único – As referidas adaptações deverão contemplar todos os tipos de

deficiência em conformidade com a presente lei.

Art. 181 – Os municípios deverão regulamentar a presente seção no que concerne

à construção de áreas de adaptação arquitetônica e de acessibilidade, observando

sempre as legislações aplicáveis à espécie e as considerações abaixo.

§  1º  –  Entende-se,  para  os  fins  desta  seção,  por  adaptações  arquitetônicas

quaisquer alterações promovidas em edificações com objetivo de permitir à pessoa
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com deficiência, idosa e demais, superar as barreiras da mobilidade qualquer entrave

ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação

com segurança de pessoas em geral.

§ 2°  –  Entende-se,  para  os  fins  desta  seção,  por  acessibilidade e  condição de

alcance  para  utilização  com  segurança  e  autonomia  dos  espaços,  mobiliários  e

equipamentos urbanos das edificações dos sistemas e meios de comunicação por

pessoa com deficiência.

§ 3° – Entende-se, para os fins desta seção, por adaptações das áreas comuns os

locais tais como: banheiros, estacionamentos, pistas de dança, quadras,  áreas de

lazer e esportes, arquibancadas e áreas de assentos, decks (saunas, piscinas), áreas

de hidromassagem, bares, restaurantes e similares, ou onde mais aconteça fluxo de

visitantes e turistas.

Art.  182  –  Os  empreendimentos  turísticos  novos  e  aqueles  que  estiverem

adaptados  e  adequados  ao  conjunto  de  recomendações  indicadas  em  legislação

própria  e  na  legislação  específica  que  atendam  a  recepção  e  acessibilidade  às

pessoas  com  deficiência  deverão  adotar  a  identificação  geral  internacional

convencionada e a especificada pelo Ministério do Turismo.

Art. 183 – O Estado será devidamente dividido em áreas de maior concentração

turística para realização de empreendimentos de caráter público ou privado voltados

para  o  turismo  local,  visando  à  conscientização  das  pessoas  com  deficiência  e

demais  interessadas  por  meio  da  indicação  dos  acessos  e  possibilidades  de

utilização pelas mesmas.

Art. 184 – A liberação de apoio, recursos e benefícios institucionais, técnicos ou

financeiros destinados aos empreendimentos de interesse turístico promovidos por

empresários,  prefeituras,  entidades  ou  comunidades,  provenientes  de  órgãos

voltados para o setor em nível estadual, só ocorrerá após a verificação de adequação

ao conjunto de recomendações indicadas na legislação própria e na específica em

relação a  espaços  físicos,  mobiliários,  equipamentos  e  pessoa capacitada para  o

atendimento e acessibilidade a pessoa com deficiência.

Art. 185 – Nos alvarás a serem concedidos para novos empreendimentos deverão

constar destaque para a adequação e adaptação às pessoas com deficiência.
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Art. 186 – As pessoas jurídicas de caráter público ou privado que não cumprirem o

disposto nesta lei, serão notificadas em primeira avaliação e em seguida, caso não

cumprindo  as  exigências  iniciais,  estarão  sujeitos  a  multas  que variam de 500  a

50.000  de  (quinhentas  a  cinquenta  mil)  Ufirs  dependendo  das  especificações  do

empreendimento e do evento ou do local a ser contemplado com a utilização dos

visitantes e turistas.

Parágrafo único – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados

ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

Art. 187 – O Poder Executivo do Estado através de sua designação, contará com

órgão competente para a fiscalização e controle para a aplicabilidade desta seção.

SEÇÃO VI

Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis

Art. 188 – As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreira

na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais  imóveis devem estar de

acordo  com  as  exigências  dos  órgãos  federais  e  estaduais  responsáveis  pelo

patrimônio histórico.

SEÇÃO VII

Da Acessibilidade aos Serviços de Transportes Coletivos

SUBSEÇÃO I

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Rodoviário Público e Privado

Art. 189 – Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário,

público  e  privado,  para  utilização  no  país  serão  fabricados  acessíveis  e  estarão

disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas

com deficiência.

§  1º  –  A competência  e  o  prazo  para  a  elaboração das  normas  técnicas  para

fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário, público

e privado, serão definidas em regulamento.

§ 2º – A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis,  a ser feita

pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário

público,  dar-se-á  de forma gradativa,  conforme o prazo previsto nos contratos  de

concessão e permissão deste serviço.
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§ 3º – A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis,  a ser feita

pelas  organizações  que prestam serviço de  transporte  coletivo  rodoviário  privado,

dar-se-á de forma gradativa, conforme o prazo previsto em regulamento.

§ 4º – A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário, público e privado, e a

infraestrutura  dos  serviços  deste  transporte  deverão  estar  totalmente  acessíveis

conforme definido em regulamento.

§  5º  –  Os  serviços  de  transporte  coletivo  rodoviário  urbano,  público  e  privado,

devem priorizar o embarque e desembarque dos usuários com deficiência em nível

em, pelo menos, um dos acessos do veículo.

Art.  190  –  As  empresas  concessionárias  e  permissionárias  dos  serviços  de

transporte coletivo rodoviário público, bem como as empresas que prestam serviço de

transporte coletivo rodoviário privado, deverão garantir a acessibilidade da frota de

veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos.

§  1º  –  A competência  e  o  prazo  para  a  elaboração das  normas  técnicas  para

adaptação  dos veículos  e  dos equipamentos  de  transporte  coletivo  rodoviário  em

circulação,  público e privado,  de forma a torná-los  acessíveis,  serão definidas em

regulamento.

§ 2º – Caberá ao órgão responsável pela constituição das normas técnicas para a

adaptação dos veículos, especificar dentre esses veículos que estão em operação

quais serão adaptados, em função das restrições previstas no Código de Trânsito

Brasileiro.

§ 3º – As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo

rodoviário, público e privado, bem como os procedimentos e equipamentos a serem

utilizados  nestas  adaptações,  estarão  sujeitos  a  programas  de  avaliação  de

conformidade desenvolvidos e implementados por órgão definido em regulamento.

Art.  191 –  Os  veículos  de  transporte  coletivo  deverão cumprir  os  requisitos  de

acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.

Art. 192 – As empresas permissionárias de transporte coletivo intermunicipal ficam

obrigadas a permitir o embarque e o desembarque, pela mesma porta, dos usuários

com deficiência física e intelectual.

Parágrafo único – Nos casos em que se fizer necessário, a permissão referida no
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caput deste artigo será estendida ao acompanhante do usuário em questão, conforme

disposto nesta lei.

Art. 193 – Os ônibus das linhas intermunicipais de transporte coletivo do Estado

ficam autorizados a parar fora dos pontos obrigatórios de parada, para desembarque

de passageiros com deficiência física.

Art. 194 – As pessoas com deficiência física poderão indicar o melhor local para

desembarque, desde que o itinerário original da linha seja respeitado.

SUBSEÇÃO II

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquaviário

Art. 195 – Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário,

público  e  privado,  para  utilização  no  país,  serão  fabricados  acessíveis  e  estarão

disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas

com deficiência.

§  1º  –  A competência  e  o  prazo  para  a  elaboração das  normas  técnicas  para

fabricação  dos  veículos  e  dos  equipamentos  de  transporte  coletivo  aquaviário

acessíveis, público e privado, serão definidas em regulamento.

§ 2º – A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis,  a ser feita

pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo aquaviário

público,  dar-se-á  de forma gradativa,  conforme o prazo previsto nos contratos  de

concessão e permissão deste serviço.

§ 3º – A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis,  a ser feita

pelas organizações que prestam serviço de transporte coletivo aquaviário  privado,

dar-se-á de forma gradativa, conforme o prazo previsto em regulamento.

§ 4º – A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário, público e privado, e a

infraestrutura  dos  serviços  deste  transporte  deverão  estar  totalmente  acessíveis

conforme definido em regulamento.

§  5º  –  As  adequações  na  infraestrutura  dos  serviços  desta  modalidade  de

transporte deverão atender a critérios necessários para proporcionar as condições de

acessibilidade do sistema de transporte aquaviário.

Art.  196  –  As  empresas  concessionárias  e  permissionárias  dos  serviços  de

transporte coletivo aquaviário público deverão garantir a acessibilidade da frota de

veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos.
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§  1º  –  A competência  e  o  prazo  para  elaboração  das  normas  técnicas  para

adaptação dos veículos  e dos equipamentos de  transporte  coletivo  aquaviário  em

circulação,  público e privado,  de forma a torná-los  acessíveis,  serão definidas em

regulamento.

§ 2º – As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo

aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas

adaptações,  estarão  sujeitas  a  programas  de  avaliação  de  conformidade

desenvolvidos e implementados por órgão definido em regulamento.

SUBSEÇÃO III

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Metroferroviário e Ferroviário

Art. 197 – A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário,

assim como a infraestrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente

acessíveis no prazo definido em regulamento.

§  1º  –  A acessibilidade  nos  serviços  de  transporte  coletivo  metroferroviário  e

ferroviário obedecerá ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade em vigor.

§  2º  –  Todos  os  modelos  e  marcas  de  veículos  de  transporte  coletivo

metroferroviário e ferroviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para

integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas com deficiência.

Art. 198 – Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes

deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo definido em regulamento.

§ 1º – As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte

coletivo metroferroviário e ferroviário públicos, bem como as empresas que prestam

serviço  coletivo  metroviário  e  ferroviário  privado  deverão  apresentar  plano  de

adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras com porcentagem

mínima sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema definidas em

regulamento.

§ 2º – O plano de que trata o § 1º deve ser apresentado no prazo definido em

regulamento.

SUBSEÇÃO IV

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aéreo

Art. 199 – Os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às
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aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir

o seu uso por pessoas com deficiência.

Parágrafo  único  –  A  acessibilidade  nos  serviços  de  transporte  coletivo  aéreo

obedecerá ao disposto na Norma de Serviço da Instrução da Aviação Civil, bem como

nas normas técnicas de acessibilidade em vigor.

SEÇÃO V

Da Acessibilidade dos Sistemas de Comunicação, Informação e Sinalização

Art.  200 –  O poder  público  do  Estado promoverá  a  eliminação de barreiras  na

comunicação  e  estabelecerá  mecanismos  e  alternativas  técnicas  que  tornem

acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência

sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à

informação,  à comunicação, ao trabalho,  à educação,  ao transporte,  à cultura,  ao

esporte e ao lazer.

Art. 201 – O poder público do Estado formará profissionais intérpretes de escrita em

braile,  linguagem  de  sinais  e  de  guias  intérpretes,  para  facilitar  qualquer  tipo  de

comunicação  direta  à  pessoa  com  deficiência  sensorial  e  com  dificuldade  de

comunicação.

Art. 202 – Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano

de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra

subtitulação,  para  garantir  o  direito  de  acesso  à  informação  às  pessoas  com

deficiência auditiva.

Art.  203  –  Ficam  reconhecidas  oficialmente,  pelo  Estado,  a  linguagem  gestual

codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras – e outros recursos de expressão a

ela associados, como meios de comunicação objetiva e de uso corrente.

§ 1º – Compreende-se como Língua Brasileira de Sinais o meio de comunicação de

natureza visual gestual, com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de

pessoas surdas. É a forma de expressão do surdo e sua língua natural.

§  2º  –  Para  os  propósitos  desta  lei  e  da  Linguagem  Brasileira  de  Sinais,  os

intérpretes  serão  preferencialmente  ouvintes  e  os  instrutores,  preferencialmente

surdos.

Art. 204 – As mensagens de publicidade de atos, programas, serviços e campanhas
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da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado, veiculadas na televisão

terão tradução simultânea para a linguagem brasileira de sinais  – Libras,  e serão

apresentadas em legendas, com o objetivo de se tornarem acessíveis as pessoas

com deficiência auditiva.

Art. 205 – As editoras, instaladas ou não no Estado, que no território paranaense

comercializem livros, apostilas ou outras obras literárias de quaisquer gêneros, estão

autorizadas a atender as solicitações dos consumidores com deficiência visual para

impressão em braile das obras que editam.

Art.  206  –  É  obrigatório  que  os  produtos  industrializados  no  Estado  tenham

inscrições em braile.

§ 1º – Os produtos industrializados a que o caput deste artigo refere-se são:

I – produtos e beleza;

II – produtos alimentícios;

III – eletrodomésticos (manual e painel de controle) e

IV – medicamentos.

§ 2º – As inscrições nas embalagens deverão conter informações e características

dos produtos tais como:

I – valor calórico;

II – o que é o produto;

III – composição química;

IV – funcionamento;

V – contraindicações.

Art. 207 – As empresas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e telefonia

celular  no  Estado  deverão,  no  modo  que  estabelece  o  presente  diploma  legal,

fornecer  nas  faturas  e  documentos  de  cobrança  informações  básicas  no  sistema

braile.

Parágrafo único – A impressão em braile será, obrigatoriamente, na parte superior

do documento.

Art. 208 – As empresas concessionárias poderão optar pela impressão em todos os

documentos, ou realizar o cadastramento das pessoas com deficiência visual.

Parágrafo  único  –  Caso a  empresa opte  pelo  cadastramento  das  pessoas  com

deficiência visual deverá promover publicidade da forma desse cadastramento.
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Art.  209  –  A  impressão  em  braile  deverá  conter,  no  mínimo,  as  seguintes

informações:

I – data de vencimento;

II – valor;

III – valor dos juros, multa por atraso; e

IV – nome da empresa.

Parágrafo único – Em caso de reaviso de vencimento a palavra REAVISO também

será impressa em braile.

Art.  210 –  As  empresas  de que trata  a  presente  seção deverão providenciar  a

impressão no sistema braile desde a promulgação da presente lei.

§  1º  –  As  empresas  que  não  cumprirem  quaisquer  dos  dispositivos  desse

instrumento sofrerão multa de 150.000 (cento e cinquenta mil) Ufirs por mês, até a

devida regularização.

§ 2º – Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo

Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.

SEÇÃO VI

Da Acessibilidade para o Exercício Eleitoral

Art. 211 – Fica assegurado a toda pessoa com deficiência o exercício do direito ao

voto.

Art. 212 – Para o exercício do direito ao voto, os eleitores com deficiência poderão

utilizar os meios e recursos obrigatoriamente postos à sua disposição pela Justiça

Eleitoral.

§ 1º – Se for imprescindível para o ato de votar, o eleitor com deficiência, inclusive

parcialmente interditado, poderá contar com o auxílio de pessoa de sua confiança,

ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral, sem prejuízo do

sigilo do sufrágio universal.

§ 2º – O presidente de mesa receptora de votos, verificando ser imprescindível que

o eleitor com deficiência conte com o auxílio de pessoa de sua confiança para exercer

o direito de voto, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa, junto com o eleitor, na

cabine eleitoral, a qual poderá, inclusive, digitar os números na urna, sem prejuízo do

sigilo do sufrágio universal.
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§ 3º – A pessoa que auxiliar o eleitor com deficiência não poderá estar a serviço da

Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação.

SEÇÃO VII

Das Ajudas Técnicas

Art.  213  –  O  poder  público  do  Estado  promoverá  a  supressão  de  barreiras

urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação, mediante ajuda técnica.

Art. 214 – É assegurado à pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia, bem

como treinador ou acompanhante habilitado, o direito de ingressar e permanecer com

o animal nos veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo,

desde que observadas as condições impostas por esta subseção.

§ 1º – A deficiência visual referida no caput deste artigo restringe-se à cegueira e à

baixa visão.

§  2º  –  O  disposto  no  caput deste  artigo  aplica-se  a  todas  as  modalidades  de

transporte interestadual e internacional com origem no território brasileiro.

Art. 215 – O cão-guia deverá portar a devida identificação e, quando solicitado, seu

condutor  deverá  apresentar  documento  comprobatório  do  registro  expedido  por

escola de cães guia devidamente vinculada à Federação Internacional de Cães Guia,

acompanhado do atestado de sanidade do animal fornecido pelo órgão competente

ou médico veterinário.

Art. 216 – Viola os direitos humanos aquele que impede ou dificulta o acesso da

pessoa com deficiência visual, conduzida por cão-guia, aos locais previstos no artigo

222 desta lei.

Parágrafo único – Os estabelecimentos, empresas ou órgãos que derem causa à

discriminação serão punidos com pena de multa e de interdição enquanto dure a

discriminação.

Art. 217 – O direito de ingresso do cão-guia que conduz pessoa com deficiência

visual permanece mesmo nos condomínios residenciais em que por convenção ou

regimento interno fica restrita a presença ou circulação de animais, sejam as pessoas

com deficiência moradores ou visitantes.

Art. 218 – Aos instrutores e treinadores reconhecidos pela Federação Internacional

de Cães Guia e às famílias de acolhimento autorizadas pelas escolas de treinamento
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filiadas à Federação Internacional de Cães Guia serão garantidos os mesmos direitos

do usuário previstos nesta subseção.

Art. 219 – Os veículos de táxi e transporte coletivo em geral deverão ser dotados de

plaquetas metálicas com inscrição em braile que identifiquem o veículo.

SEÇÃO VIII

Das Linhas de Crédito Especiais

Art. 220 – As instituições financeiras estaduais manterão linha de crédito especial

destinado à pessoa com deficiência e às entidades que trabalhem na sua promoção e

na defesa de seus direitos.

§ 1° – Os recursos de que trata o  caput serão exclusivamente destinados para a

cobertura  de  despesas  necessárias  à  superação  das  dificuldades  geradas  pela

deficiência.

§ 2° – A liberação do crédito especial fica condicionada à prova documental, pelos

interessados  –  pessoas  físicas  e  jurídicas  –,  de  que  sua  aplicação  será  feita

estritamente na área da deficiência.

Art.  221 –  Tanto às  pessoas  físicas  como às  jurídicas,  a  concessão  do  crédito

especial se dará dentro dos critérios usuais das instituições financeiras, respeitada a

capacidade de liquidez dos financiados, demonstrada por documentos que lhes forem

solicitados.

Art. 222 – As pessoas físicas comprovarão a deficiência por meio de documento de

identificação da pessoa com deficiência, de que trata o artigo 247 da presente lei,

devendo as entidades fazerem prova, através de seus estatutos de que se dedicam à

promoção da pessoa com deficiência, comprovando também que se encontram em

efetivo e regular funcionamento.

SEÇÃO IX

Do Símbolo Internacional de Acesso

Art. 223 – É obrigatória a colocação, de forma visível, do “Símbolo Internacional de

Acesso”,  em  todos  os  locais  que  possibilitem  acesso,  circulação  e  utilização  por

pessoas com deficiência, e em todos os serviços que forem postos à sua disposição

ou que possibilitem o seu uso, nos exatos termos da Lei Federal nº 7.405/85.
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CAPÍTULO VI

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 224 – O poder público do Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento

científico,  a  pesquisa  e  a  capacitação  tecnológicas  voltados  para  a  melhoria  da

qualidade de vida e trabalho das pessoas com deficiência.

§  1º  –  O  desenvolvimento  e  a  pesquisa  promovidos  ou  incentivados  pela

Administração Pública darão prioridade à geração de conhecimentos e técnicas que

visem à prevenção e  ao  tratamento  das deficiências,  assim como à produção de

ajudas técnicas e tecnologias de apoio.

§ 2º – Será incentivada e apoiada a capacitação tecnológica de instituições públicas

e privadas ou de empresas para produzirem e oferecerem, no Estado, medicamentos,

próteses,  órteses,  instrumentos,  equipamentos,  serviços  e  sistemas  voltados  para

melhorar a funcionalidade de pessoas com deficiência.

Art. 225 – O poder público do Estado adotará medidas de incentivo à produção e ao

desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas.

Art.  226  –  Serão  estimulados  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento,  assim  como a

difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso de pessoas com deficiência às

tecnologias da informação e comunicação.

§ 1º – Será estimulado, em especial, o emprego das tecnologias da informação e

comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras

à comunicação e educação de pessoas com deficiência.

§ 2º – Serão estimuladas a adoção de soluções e a difusão de normas que visem

ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência à computação, aos sítios da rede

mundial de computadores (internet) em geral e, em especial, aos serviços de governo

eletrônico.

CAPÍTULO VII

DA DISCRIMINAÇÃO E MAUS-TRATOS

Art. 227 – É vedada qualquer forma de discriminação e maus-tratos à pessoa com

deficiência.

Art. 228 – Constitui discriminação à pessoa com deficiência:

I – impedir, dificultar, obstar ou recusar a livre locomoção em estabelecimentos da

Administração Direta ou Indireta e das concessionárias de serviços públicos;
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II  –  impedir,  dificultar,  obstar  ou  restringir  o  acesso às dependências  de  bares,

restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, clubes, centros comerciais e similares;

III – fazer exigências específicas para obtenção e manutenção do emprego;

IV – induzir ou incitar à prática de atos discriminatórios;

V – veicular, por meio de comunicação escrita, sonora, audiovisual ou eletrônica,

conteúdo discriminatório ou preconceituoso;

VI  –  praticar  qualquer  ato  relacionado  à  condição  pessoal  que  cause

constrangimento;

VII – ofender a honra ou a integridade física em razão da deficiência.

§ 1° – Incide nas discriminações previstas nos incisos I e II deste artigo a alegação

da  existência  de  barreiras  arquitetônicas  para  negar,  dificultar  ou  restringir

atendimento ou a prestação de serviço à pessoa com deficiência.

§ 2° – A ausência de atendimento preferencial à pessoa com deficiência é forma de

prática discriminatória prevista nos incisos VI e VII deste artigo.

Art.  229 –  O poder  público  Estadual  desenvolverá  ações de cunho educativo  e

combativo à discriminação relativa à pessoa com deficiência, nos serviços públicos e

demais atividades exercidas no Estado, conforme o disposto no artigo 204, inciso I,

da  Constituição  da  República  e  demais  normas  da  legislação  federal  e  estadual

pertinentes.

Art. 230 – A notificação compulsória de maus-tratos é obrigatória nos casos que

envolvam pessoas com deficiência.

Parágrafo único – A notificação compulsória será emitida pelos órgãos públicos das

áreas de saúde, educação e segurança pública; pelo médico; professor; responsável

pelo  estabelecimento  de  saúde;  responsável  pelo  estabelecimento  de  educação

básica, superior; delegacia de polícia.

Art.  231  –  A  notificação  compulsória  será  encaminhada  por  intermédio  dos

responsáveis pelas unidades de educação, saúde e segurança pública ao Conselho

Tutelar ou, na falta deste, à Vara da Infância e Juventude quando se tratar de criança

e adolescente e ao Ministério Público, quando se tratar de pessoa com deficiência

adulta.

Art. 232 – É de responsabilidade da autoridade policial e dos órgãos de segurança



1133
____________________________________________________________________________

pública, recebida a notícia do desaparecimento de pessoa de qualquer idade com

deficiência proceder a imediata busca e localização.

CAPÍTULO VIII

DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Art. 233 – O Poder Executivo do Estado expedirá documento de identificação da

pessoa com deficiência.

Art.  234  –  O  documento  que  trata  o  artigo  anterior  será  expedido  por  órgão

competente, com base nos cadastros existentes do Registro Geral Civil  a título de

comprovação de cada deficiência para usufruir dos benefícios decorrentes das leis,

atuais e vindouras, no âmbito do Estado.

Art. 235 – A Cédula de Identidade da pessoa com deficiência seguirá os padrões da

cédula de identidade comum, o registro geral, acrescida da seguinte inscrição: PD

(pessoa com deficiência)

Art.  236 –  O Poder  Executivo do Estado através de  seus  órgãos competentes,

exigirá a devida comprovação, por meio de um laudo médico expedido por médico da

saúde pública ou conveniada, especificando o tipo de deficiência com a Classificação

Internacional  de  Funcionalidade,  Incapacidade e  Saúde –  CIF,  se  permanente  ou

temporária,  bem  como a  real  necessidade  de  acompanhante  em  suas atividades

extras residenciais de acordo com o grau de dependência nas tarefas cotidianas.

§ 1º – Em caso de 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.

§ 2º – Nos casos de deficiência temporária haverá reavaliação a cada 05 (cinco)

anos.

Art.  237 – Para emissão do presente documento de identificação, o interessado

deverá junto aos Órgãos designados pelo Poder Executivo, o laudo médico estipulado

no  artigo  anterior  e  encaminhá-lo  ao  órgão  de  identificação,  com  documento  de

identidade atual ou certidão de nascimento.

Parágrafo único – A Secretaria de Estado da Saúde do Estado tornará pública a

definição  dos  órgãos  competentes  para  emissão  do  laudo  estipulado  no  artigo

anterior, mediante nova Resolução no prazo de vinte dias após a publicação desta lei.
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Art. 238 – Todos os benefícios decorrentes da legislação em vigor que se destinem

às pessoas com deficiência terão validade mediante a apresentação da cédula de

identidade  em  concordância  com  esta  lei,  sendo  dispensado  qualquer  outro

documento ou comprovação de deficiência, exceto quando previsto expressamente

em lei.

Parágrafo  único  –  O  Poder  Executivo  do  Estado  garantirá  a  emissão  de  novo

documento e providenciará campanhas de divulgação.

CAPÍTULO IX

DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art.  239  –  O  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Portadores  de  Deficiência  –

CONPED,  será  responsável  pela  instituição  das  Políticas  Estaduais,  visando  a

inclusão da pessoa com deficiência  e  disporá  sobre  seus direitos  básicos,  objeto

desta lei.

Art. 240 – O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência deverá

apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte dias) da data de promulgação desta lei, o

Plano  Diretor  da  Pessoa  com  Deficiência,  o  qual  deverá  contemplar  programas,

projetos e ações para sua concretização, os quais deverão ser contemplados pelo

Plano  Plurianual  –  PPA –,  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  –  LDO  –  e  Lei

Orçamentária Anual – LOA.

Art. 241 – Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência – CONPED,

deverá convocar, em intervalos regulares de 02 (dois) anos, a Conferência Estadual

dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Parágrafo único – A realização da Conferência Estadual  dos Direitos da Pessoa

com Deficiência deverá acontecer anteriormente à Conferência Nacional dos Direitos

da Pessoa com Deficiência.

CAPÍTULO X

DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 242 – Institui o programa de eliminação de barreiras arquitetônicas e ambientais

as pessoas com deficiência Cidade para Todos, através da Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU, com participação da iniciativa

privada.
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§ 1º – Serão convocados e envolvidos neste programa as associações de e para a

pessoa com deficiência ou seus representantes legais.

§  2º  –  A prioridade  na  eliminação  e  adaptação  das  barreiras  arquitetônicas  e

ambientais serão: Hospitais, Secretarias Estaduais e Municipais, Centros de Saúde,

Escolas, Universidades, Casas de Espetáculos, Restaurantes, Centros Comerciais,

Supermercados,  Hotéis,  Ruas  e  Logradouros  Públicos,  Transportes  Coletivos  e

Terminais.

Art.  243  –  O  programa de  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas  “Cidade  para

todos” deverá ser desenvolvido em articulação com os Governos Municipais, através

de  seus  Órgãos  de  Planejamento  Urbano,  transporte,  habitação  e  outros  afins,

visando o combate a uma série de barreiras arquitetônicas e ambientais por meio de:

I – adaptação de transportes coletivos;

II  –  aplicação  de  normas  técnicas  da  ABNT  NBR  9050  –  “Acessibilidade  a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos";

III – identificação de nome de logradouros públicos em placas rebaixadas em braile

bem como nos elevadores, cardápios e placas indicativas de contraste;

IV  –  implantação  de  sinal  sonoro  nos  semáforos  para  uso  dos  indivíduos  com

deficiência visual:

V – telefones públicos de altura adequada ao uso de pessoas com deficiência física

em cadeira de rodas;

VI  –  adaptação do uso de serviços essenciais  de telefones pelas  pessoas com

deficiência auditiva;

VII – demarcação de áreas de estacionamento para veículos dirigidos por pessoas

com deficiência, compatíveis ao tamanho do estacionamento;

VIII  –  criação  de  condições  de  acessibilidade  independente  a  pessoas  com

deficiência da locomoção, através da construção de rampas em edifícios públicos e

particulares,  em  centros  de  lazer  e  nas  vias  públicas  e  demais  espaços  de  uso

público;

IX – garantir na rede hoteleira fiscalizada a liberação de alvarás somente a hotéis

que  possuam  acessibilidade  no  seu  atendimento,  determinando  um  percentual

compatível com o porte do estabelecimento.
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Art.  244  –  Este  projeto  conta  com  o  apoio  da  Coordenadoria  Nacional  para  a

Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência  –  Corde  –,  que  após  consultado  poderá

contribuir com recursos.

CAPÍTULO XI

DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Art. 245 – O Governo do Estado fica autorizado a criar os Centros de Referência e

Apoio às Pessoas com Deficiência em todo o território do Estado.

Art. 246 – O Centro de Referência e Apoio às Pessoas com Deficiência terá como

principais finalidades:

I  –  disponibilizar,  para as pessoas com deficiência e suas famílias, informações

necessárias sobre recursos para atendimento de suas necessidades, contemplando

serviços de saúde, de educação, jurídicos e sociais;

II  –  disponibilizar,  para  a  população  em  geral,  informações  que  possibilitem  a

valorização  da  diversidade  humana  e  fortalecimento  da  aceitação  das  diferenças

individuais, contribuindo, assim, para a formação de personalidades saudáveis dos

indivíduos, sem qualquer discriminação;

III – fornecer orientação geral aos pais, a partir do período pré-natal, na rede pública

de saúde, com continuidade nas fases seguintes do desenvolvimento da pessoa.

Art. 247 – Para viabilizar a criação dos Centros de Referência e Apoio às Pessoas

com Deficiência, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com Órgãos Públicos

Federais e Municipais.

CAPÍTULO XII

DA ÁREA DE ATENÇÃO ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 248 – Fica instituída, no âmbito de cada Órgão e Entidade da Administração

Pública do Estado, a Área de Atenção Especial à Pessoa com Deficiência, destinada

a conferir tratamento prioritário e adequado aos assuntos que lhe são relativos, que

será regulamentada pelo Poder Executivo.

Parágrafo único – A administração Pública do Estado compreende as Secretarias

de Estado, os Órgãos de Regime Especial, as Autarquias, as Empresas Públicas, as

Sociedades  de Economia  Mista,  os  Serviços  Sociais  Autônomos e  os  Órgãos  de

Representação do Estado.
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Art. 249 – Para a consecução do disposto no artigo 266 desta lei será designado,

no âmbito de cada Órgão e Entidade da Administração Pública do Estado, pelos seus

titulares, servidor pertencente ao respectivo quadro funcional para atuar como “Ponto

Focal de Atendimento” na Área de Atenção Especial à Pessoa com Deficiência.

§ 1° – As atribuições dos “Pontos Focais de Atendimento” referidos no caput serão

desenvolvidos sem prejuízo das atividades inerentes aos seus respectivos cargos e

funções.

§  2°  –  Na  ausência  ou  impedimento  dos  “Pontos  Focais  de  Atendimento”

designados, os titulares de Órgão e Entidade da Administração Pública do Estado,

designarão suplentes para o exercício temporário da atribuição.

Art. 250 – O Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência – Conped

–, regulamentado por esta lei, acompanhará os trabalhos desenvolvidos pela Área de

Atenção Especial à Pessoa com Deficiência.

Art. 251 – Serão afixados, nas sedes dos Órgãos e Entidades da Administração

Pública do Estado, informativos que destaquem a identificação do “Ponto Focal de

Atendimento” a que se refere o artigo 248.

Art.  252 – Os Órgãos e Entidades abrangidos por  esta lei  terão o prazo de 30

(trinta) dias, contados da data de sua publicação, para a indicação do “Ponto Focal de

Atendimento” a que se refere o art. 248.

Art. 253 – Os procedimentos operacionais da Área de Atenção Especial à Pessoa

com Deficiência deverão ser definidos em ato normativo próprio, no prazo máximo de

60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta lei.

Art. 254 – Fica assegurado aos surdos o direito à informação e ao atendimento em

toda  a  administração  pública,  direta  e  indireta,  por  servidor  em  condições  de

comunicar-se através da Libras (espaço físico – um por local).

Art.  255 – Para efetivar  o disposto no artigo anterior  o Poder Executivo  poderá

estabelecer  convênios  com  entidades  públicas  ou  privadas  que  atuem  no

atendimento dos surdos.

CAPÍTULO XIII

DO FUNDO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art.  256  –  Fica  instituído,  no  âmbito  da  Secretaria  Estado  de  Desenvolvimento

Social o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência – FEPD.
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Parágrafo único – Equivalem-se, para fins desta lei, as expressões Fundo Estadual

da Pessoa com Deficiência, Fundo, bem como a sigla FEPD.

Art.  257 –  O Fundo Estadual  da Pessoa com Deficiência  – FEPD destina-se a

prover recursos para a realização de políticas públicas, planos, projetos, programas,

ações, entre outros, visando assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em

condições de equidade de todos os direitos humanos e fundamentais das pessoas

com deficiência.

Parágrafo único – A Secretaria Estado de Desenvolvimento Social indicará servidor

pertencente a seu quadro técnico efetivo para gerenciar a execução das atividades

orçamentárias e financeiras do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência – FEPD –,

em consonância com as diretrizes do Conselho Diretor do FEPD.

Art. 258 – Constituem receitas do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência –

FEPD:

I – produto dos juros, comissões e outras receitas  resultantes  da aplicação dos

recursos do próprio Fundo;

II  –  doações,  auxílios,  legados  e  contribuições  de  pessoas  físicas  e  jurídicas,

nacionais ou estrangeiras, que lhe sejam destinados;

III – créditos adicionais que lhe forem abertos;

IV – dotação específica consignada no orçamento do Estado;

V – termos de ajustamento de conduta que prevejam pagamentos em espécie;

VI – recursos advindos de outros fundos, públicos ou privados;

VII – multas decorrentes previstas nesta lei;

VIII – quaisquer outras rendas eventuais.

Art. 259 – Os recursos a que se refere o artigo anterior serão depositados em banco

credenciado, em conta especial, sob a denominação “Fundo Estadual da Pessoa com

Deficiência”, que será movimentada pelo Presidente do Conselho Diretor do FEPD,

ou, por delegação deste, pelo secretário executivo do Conselho Diretor do FEPD, em

conjunto com no mínimo duas pessoas autorizadas pelo Conselho Diretor do FEPD.

Art. 260 – A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I – da existência de disponibilidade, em função do cumprimento de programação;

II – do atendimento das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do FEPD;
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III – do cumprimento das exigências previstas em regulamento próprio;

§  1°  –  As  despesas  do  exercício  anterior,  para  o  qual  o  orçamento  respectivo

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las em que não tenham

sido efetuadas no momento oportuno e, ainda, os restos a pagar e os compromissos

reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, podem ser pagos

em conta de dotação específica,  consignada no orçamento do exercício seguinte,

discriminada por elementos, obedecida, tanto quanto possível, a ordem cronológica.

§ 2° – a composição do Conselho Diretor,  o  funcionamento e administração do

FEPD serão  objeto  de  regulamentação por  ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo  do

Estado.

TÍTULO III

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Art. 261 – As medidas de proteção à pessoa com deficiência são aplicáveis sempre

que  os  seus  direitos,  reconhecidos  nesta  lei  ou  em  outra  legislação,  forem

ameaçados ou violados:

I  –  por  falta,  omissão  ou  abuso  da  família,  tutor,  curador  ou  entidade  de

atendimento;

II – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

III – em razão de sua condição pessoal.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 262 – Os benefícios assistenciais e previdenciários serão tratados na forma da

Lei Previdenciária.

Art. 263 – O PPA, a LDO e a LOA deverão conter programas, metas e recursos

orçamentários destinados ao atendimento das pessoas com deficiência.

Art. 264 – As despesas decorrentes na aplicação desta lei, no corrente exercício,

correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias  e  suplementares,  caso

necessário.

Art. 265 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Fred Costa
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Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema relevância, pois possibilitará a

proteção, o resguardo e a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência no

Estado, um assunto tão sensível à sociedade.

A mesma proposição encontra-se em consonância com a atual legislação em vigor

sobre o tema e, em especial, com a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que

instituiu a Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e o

Tratado Internacional de Direitos Humanos, por meio da Convenção sobre os Direitos

das Pessoas com Deficiência, com aprovação do seu Protocolo Facultativo para ser

adotado  pelos  seus  Países  Signatários,  em  reunião  da  Organização  das  Nações

Unidas – ONU – no dia 13 de dezembro de 2006.

Da mesma maneira, foi dada nessa convenção da ONU uma nova definição para as

pessoas com deficiência, constante no item “e” do Preâmbulo da Convenção sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência, que passou a ser: “a deficiência é um conceito

em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e

as  barreiras  devidas  às  atitudes  e  ao  ambiente  que  impedem  a  plena  e  efetiva

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as

demais pessoas”.

Ressalte-se que as alterações sobre a definição do conceito de deficiência e da

nomenclatura não são aleatórias e facultativas, mas, ao contrário,  impositivas aos

países que ratificaram o tratado internacional em questão da ONU, oportunidade em

que tal obrigatoriedade constou expressa no art. 45 da Convenção da ONU sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência, senão vejamos:

“ARTIGO 45

ENTRADA EM VIGOR

1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do

vigésimo instrumento de ratificação ou adesão.

2.  Para  cada  Estado  ou  organização  de  integração  regional  que  ratificar  ou

formalmente confirmar a presente  Convenção ou a ela aderir  após o depósito  do

referido vigésimo instrumento, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir

da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de

ratificação, confirmação formal ou adesão.”.
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Não obstante, em atenção à imposição de adoção das medidas acordadas pelo

tratado internacional, o Brasil editou no dia 10 de julho de 2008 o Decreto Legislativo

nº 186, que aprovou o referido o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência da Organização das Nações Unidas e de seu Protocolo Facultativo,

assinados em Nova Iorque. Fato esse que vincula todos os demais entes federativos

a seguirem as suas diretrizes, inclusive o Estado e suas legislações em vigor ou a

serem  aprovadas,  inclusive  com  relação  à  nomenclatura  adotada  “Pessoas  com

Deficiência” e a definição de deficiência.

Esse decreto trouxe inovações decorrentes do Tratado da Organização das Nações

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, dentre elas a imposição de se

adotar e promover tecnologias assistivas às pessoas com deficiência:

“ARTIGO 4

OBRIGAÇÕES GERAIS

Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de

todos  os  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  por  todas  as  pessoas  com

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para

tanto, os Estados Partes se comprometem a:

(...)

g)  Realizar  ou  promover  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento,  bem  como  a

disponibilidade  e  o  emprego  de  novas  tecnologias,  inclusive  as  tecnologias  da

informação  e  comunicação,  ajudas  técnicas  para  locomoção,  dispositivos  e

tecnologias  assistivas,  adequados  a  pessoas  com deficiência,  dando prioridade  a

tecnologias de custo acessível;

h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de

ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas

tecnologias  bem  como  outras  formas  de  assistência,  serviços  de  apoio  e

instalações.”.

Por fim, ressalta-se que as políticas sobre as pessoas com deficiência constituem

um  dos  mais  caros  e  sensíveis  temas  afetos  ao  poder  público  brasileiro,  pois,

segundo  dados  da  ONU,  “cerca  de  10% (dez  por  cento)  da  população  mundial,

aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) milhões de pessoas, vivem com uma
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deficiência.  São  a  maior  minoria  do  mundo,  e  cerca  de  80% (oitenta  por  cento)

dessas  pessoas  vivem  em  países  em  desenvolvimento.  Entre  as  pessoas  mais

pobres do mundo, 20% (vinte por cento) têm algum tipo de deficiência.”

Ainda,  este projeto de lei  encontra-se em consonância com o Projeto de Lei  nº

587/2011, em tramitação no Senado Federal, que cria o Fundo Nacional de Apoio à

Pessoa com Deficiência.

Por fim, esse projeto também encontra-se em consonância com a Política Nacional

de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,

a  qual  constitui  uma  recente  normatização  que  visa  traçar  as  diretrizes  para  a

orientação  e  implantação  de  políticas  públicas  que  versem  sobre  a  mobilidade

urbana,  um  dos  maiores  desafios  enfrentados  pelo  poder  público,  sobretudo  nos

grandes centros urbanos, com reflexos diretos na qualidade de vida da população.

A referida lei, em seu art. 3º, delimita a matéria regulada, consistente no Sistema

Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  integrado  por  veículos  motorizados  e  não

motorizados; classificados quanto ao objeto, como de lei  ou de cargas; possuindo

como característica do serviço serem coletivos ou individuais; e, por fim, quanto à

natureza do serviço, ser público ou privado.

Para tanto, a infraestrutura da mobilidade urbana em que estão inseridos abrange

as vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;

estacionamentos; terminais, estações e demais conexões; pontos para embarque e

desembarque de passageiros e cargas; sinalização viária e de trânsito; equipamentos

e instalações; e instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas

e difusão de informações.

Pelo exposto  e  pela  enorme relevância social  da matéria,  conto com 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 2.490/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 50/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Betesda,  com  sede  no

Município de Santa Luzia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Betesda, com

sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  Beneficente  Betesda,  fundada  em  9/11/1997,  é  uma

sociedade civil sem fins econômicos que tem como objetivos combater a fome e a

pobreza,  proporcionar  moradia  digna  através  de  programas  habitacionais

comunitários, desenvolver atividades culturais, educacionais, esportivas, recreativas e

de lazer e promover a proteção e o amparo às crianças, aos adolescentes e aos

jovens  carentes.  A  entidade  também  desenvolve  cursos  profissionalizantes  e  de

alfabetização,  distribui  medicamentos  gratuitamente  e  promove  a  integração  dos

jovens e dos adultos no mercado de trabalho. Pelo exposto, o trabalho da Associação

Beneficente Betesda é extremamente meritório, sendo a entidade merecedora de se

tornar  de  utilidade  pública,  tendo  assim  mais  condições  para  desempenhar  sua

elevada missão.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.491/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 54/2011)

Declara de utilidade pública  a ONG Esperanza Brasil  –  Unidade Maria Eugênia

Milleret, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a ONG Esperanza Brasil – Unidade

Maria Eugênia Milleret, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.
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Elismar Prado

Justificação:  A ONG Esperanza  Brasil  –  Unidade Maria  Eugênia  Milleret  é uma

associação civil, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, localizada no Município

de Belo Horizonte.

Seu objetivo principal e permanente é a promoção, a proteção, a defesa da criança

e do adolescente, por meio da execução de programas e projetos a eles destinados,

com abrangência familiar.

Sendo  de  inestimável  valor  os  serviços  prestados  pela  entidade,  que  cumpre

ademais todos os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, conto com

o apoio de nossos ilustres 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 2.492/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 52/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Obra  Social  Ministério  do  Amor,  com  sede  no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Ministério do Amor, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Obra  Social  Ministério  do  Amor,  fundada  em  29/3/2008,  é  uma

sociedade  civil  sem  fins  econômicos,  que  tem  como  objetivo  trabalhar  pelo

desenvolvimento do Bairro Hawai, localizado no Distrito de Justinópolis, em Ribeirão

das Neves,  e de sua comunidade.  A entidade desenvolve,  em cooperação com o

poder público e outras entidades civis, atividades culturais e recreativas, promovendo

também a assistência às famílias desamparadas, às crianças, aos adolescentes e

aos idosos da comunidade onde atua. Também atua com o objetivo de buscar junto

aos  órgãos  competentes  melhorias  para  o  Bairro  Hawai  em  áreas  como  o
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atendimento  no  setor  da  saúde,  da  segurança  pública,  da  educação  e  da

infraestrutura urbana, objetivando a realização de obras como asfaltamento de ruas e

a  implantação  de  saneamento  básico.  Pelo  exposto,  o  trabalho  da  Obra  Social

Ministério do Amor é extremamente meritório, e a entidade, portanto, é merecedora

de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para desempenhar sua

elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.451/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  agilizar  o  credenciamento  no

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  1.452/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  aumentar  o  teto  da  média

complexidade para o Hospital São João de Deus, de Divinópolis.

Nº  1.453/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para efetuar o pagamento dos recursos

retidos relativos ao Pro-Hosp, à Rede de Urgência e Emergência e à extrapolação de

teto ao Hospital São João de Deus, de Divinópolis.

Nº  1.454/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  revisão  dos  critérios

estabelecidos na Deliberação CIB-SUS nº 1.024, de 7/12/2011, no que se refere à

apuração da extrapolação das internações de média e alta complexidades.

Nº  1.455/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Conselho  Regional  de  Medicina  pedido  de  providências  para  que  disponibilize  o

banco  de  dados  dos  médicos  cadastrados  na  entidade  para  envio  de  notícias  e

andamento dos trabalhos da referida comissão.
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Nº  1.456/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implementação  das  23  medidas  de  enfrentamento  da  criminalidade  previstas  no

Plano Municipal de Segurança Pública de Betim e cópia do referido plano.

Nº  1.457/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Subsecretaria  de  Administração Prisional  pedido  de  providências

para que sejam ampliadas as vagas do sistema prisional em Betim e cópia do Plano

Municipal de Segurança Pública desse município.

Nº  1.458/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido

de providências para a construção de um centro socioeducativo em Betim e cópia do

Plano Municipal de Segurança Pública desse município.

Nº  1.459/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  cópia  do  Plano  Municipal  de

Segurança Pública de Betim e pedido de providências para a implantação de um

segundo batalhão da Polícia Militar no município, e para que, enquanto tal medida

não for implementada, sejam designados, em caráter emergencial, pelo menos 100

policiais militares para atuarem na segurança pública local.

Nº  1.460/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  cópia  do  Plano Municipal  de

Segurança Pública de Betim e pedido de providências para a implementação de uma

vara do Tribunal do Júri na Comarca de Betim e para a designação de magistrados

específicos para a Vara da Infância e da Juventude e para a Vara de Execuções

Penais,  bem  como para  a  realização  de  um  mutirão  judiciário  na  comarca,  para

julgamento dos cerca de 1.800 processos relativos a crimes contra a vida.

Nº 1.461/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja inserido nos

anais da Casa a Carta à Nação, publicada pelo Conselho Nacional de Secretários de

Saúde, em 10/6/2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.462/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  com  vistas  a  verificar  se  os

banheiros  de  uso  público  dos  pontos  de  parada  de  ônibus  intermunicipais  estão
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adaptados para o acesso de pessoas com deficiência, conforme preveem a Lei nº

17.785, de 2008, e o Decreto nº 44.603, de 2007.

Nº 1.463/2015, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  David  Neeleman,  presidente  da  empresa  Azul  Linhas

Aéreas,  líder  do  consórcio  Agrupamento  Gateway,  vencedor  do  processo  de

privatização da companhia TAP.

Nº 1.464/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 12 Cia. M

Esp., 143ª Cia. PM, 287ª Cia. PM e no 14º BPM, pela atuação na operação realizada

em  24/6/2015,  em  Caratinga,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  um  rádio

transceptor, duas balanças, aparelhos celulares e quantia em dinheiro e na prisão de

dois homens. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.465/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações sobre o

protesto  e  o  confronto  violentos  ocorridos  na  Rodovia  MG-10,  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 19/6/2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.466/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando  da  1ª  Região  da  Polícia  Militar  e  à  presidência  da

BHTrans pedido de providências para que seja apurada denúncia de falha no serviço

de reboque de veículos estacionados irregularmente na capital,  durante o período

noturno.

Nº  1.467/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos comandos da Polícia Militar  e às delegacias regionais de Betim

pedido  de  providências  para  a  realização  de  operações  conjuntas  de  repressão

qualificada ao crime na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº  1.468/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Presidência do Tribunal de Justiça, à

Procuradoria-Geral de Justiça e à Defensoria Pública Geral pedido de providências

para a implementação de um centro integrado de atendimento ao adolescente autor

de ato infracional no Município de Betim.

Nº 1.469/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com Sr. Antônio Nahas Júnior, economista e escritor mineiro,

pelo lançamento do livro: A queda – Rua Atacarambu, 120. (– À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  1.470/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à ANTT pedido de providências com vistas a verificar se os banheiros

de uso público dos pontos de parada de ônibus interestaduais estão adaptados para

o acesso de pessoas com deficiência, conforme preveem a Lei nº 17.785, de 2008, e

o Decreto Estadual nº 44.603, de 2007.

Nº  1.471/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas à

realização  de  melhorias  nos  procedimentos  e  nas  instalações  de  recepção  dos

visitantes do presídio de Ponte Nova e petição assinada por parentes de presos que

relatam más condições de recepção nas visitas.

Nº  1.472/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  cópia  do  Plano  Municipal  de  Segurança

Pública de Betim e pedido de providências para que seja ampliado o efetivo da polícia

civil  no  município,  com  a  designação  de  mais  quatro  delegados  distritais,  um

delegado de homicídios, 10 escrivães e pelo menos 50 investigadores, e para que

seja realizado um mutirão para a finalização de cerca de 1.400 inquéritos de crimes

de homicídios existentes na cidade.

Nº  1.473/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  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  1.474/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de

providências para adoção pelo governo federal de medidas para coibir a importação

de leite pelos laticínios nacionais além das cotas internacionais definidas.

Nº  1.475/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de
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providências  para  que  seja  dada  especial  atenção  à  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.

Nº  1.476/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  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.

Nº  1.477/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente 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  1.478/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater pedido de providências para que faça constar no edital do

próximo concurso da empresa vagas para o cargo de técnico em agroecologia.

Nº 1.479/2015, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Guilherme  Ferreira,  proprietário  da  Estância  Capim

Canastra, por ter sido o primeiro produtor brasileiro a conquistar a medalha Mondial

de Fromage de Tours, na França, um dos principais concursos de queijo do mundo.

Nº  1.480/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  IMA  pedido  de  providências  para  avaliar  a  necessidade  de

manutenção  da  vacinação  contra  a  febre  aftosa  em  Minas  Gerais  e  subsidiar  a

demanda setorial para a declaração do território mineiro como livre de febre aftosa

sem vacinação.

Nº  1.481/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  acerca  da

transferência  de  detentos  do  presídio  de  Governador  Valadares  para  unidades

prisionais de Juiz de Fora, que, mesmo se encontrando lotadas, receberam cerca de
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170 internos. (– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado

Noraldino Júnior. Anexe-se ao Requerimento nº 1.229/2015, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  1.482/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  as

notificações  por  descumprimento  contratual  já  realizadas  aos  concessionários  da

Rede Integrada de Transporte do Sistema Metropolitano de Passageiros da Região

Metropolitana de Belo Horizonte até dezembro de 2014, tendo em vista as previsões

contratuais e as crescentes reclamações dos usuários em relação à prestação dos

serviços. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.483/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora  pedido  de

providências para que seja elucidada notícia de ocorrência de crime ambiental na

Represa Chapéu d'Uvas que envolve a caça de animais silvestres. (– À Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº  1.484/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  ao  delegado  regional  de  Polícia  Civil  de  Juiz  de  Fora

pedido  de  informações  e  de  cópia  do  inquérito  policial  sobre  o  crime  ambiental

cometido  na  Represa  Chapéu  d'Uvas,  em  que  a  polícia  flagrou  dois  homens

conduzindo um barco com capivaras e jacu mortos. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.485/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Anastasia, senador

da República,  pela  iniciativa  de  propor  o  Projeto  de  Lei  nº  351/2015,  do  Senado

Federal, que acrescenta ao Código Civil Brasileiro dispositivo que diz que "os animais

não serão considerados coisas". (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.486/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  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. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.487/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que
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solicita seja encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para que

avalie  a  possibilidade  de  construção  de  espaços  para  acolhimento  de  animais

domésticos vítimas de maus-tratos ou em condições que justifiquem acolhimento pelo

poder público. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.488/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para

que seja ampliada a capacidade de acolhimento dos centros de triagem de animais

silvestres de forma a possibilitar o aumento de ações de fiscalização contra o tráfico

de animais silvestres e a correta destinação de animais apreendidos. (– À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº  1.489/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita sejam encaminhados à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes

contra a Fauna cópia de ofício do deputado Noraldino Júnior e pedido de providências

para  que  proceda  à  investigação  de  denúncias  de  maus-tratos  contra  animais

irregularmente utilizados como matrizes. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.490/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Matheus dos Santos Pinto Castilho, aluno da Escola Estadual

Doutor  Humberto  Sanches,  em  São  Lourenço,  pelas  medalhas  conquistadas  em

olimpíadas brasileiras de astronomia e astronáutica, física, matemática e ciências e

pela  sua  seleção  para  participação  no  International  Leadership,  Enrichment  and

Development Program, desenvolvido pela Universidade de Notre Dame, nos Estados

Unidos,  para  alunos  do  ensino  médio  que se  destacam em todo o  mundo.  (–  À

Comissão de Educação.)

Nº  1.491/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Governo, de Planejamento e de Direitos Humanos

pedido de providências  para que seja criado um grupo de trabalho  composto por

representantes dessa comissão e das secretarias mencionadas, com a finalidade de

discutir e estruturar a integração do processo participativo de elaboração e tramitação

do  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  e  da  Lei  Orçamentária  Anual.  (–  À  Comissão  de  Administração

Pública.)
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Nº  1.492/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido de providências

para a designação de médicos legistas para atuarem no Instituto Médico Legal das

regionais de Passos, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso e para que cada comarca

tenha pelo menos um médico-legista.

Nº  1.493/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que

encaminhe uma viatura policial para o Distrito de Canabrava, no Município de João

Pinheiro, em substituição da atual, que se encontra em precário estado.

Nº 1.494/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de uma quadra

esportiva na Escola Estadual Maria Anália Mendes Ferreira, em Cachoeira da Prata.

(– À Comissão de Educação.)

Nº 1.495/2015, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o restaurante Vecchio Sogno, na pessoa de seu proprietário, Sr.

Ivo Faria, pelo transcurso do 20º aniversário do estabelecimento.

Nº 1.496/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

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

Venda  Nova,  pela  atuação na ocorrência,  em  10/6/2015,  em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de veículos e na prisão de nove pessoas. (– À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 1.497/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/6/2015, em Martinho Campos, que

resultou na apreensão de coldres, armas de fogo e munição e na detenção de duas

pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.498/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  disponibilização  de

policiamento para atender às necessidades de segurança da Escola Estadual Batista
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de Oliveira, em Juiz de Fora, enquanto não houver a contratação de vigilante para a

instituição e os sistemas de vigilância e alarme estiverem inoperantes. (– À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº  1.499/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da Polícia Militar

pedido de providências para expandir o efetivo em Cambuí, Paraisópolis, Córrego do

Bom Jesus e Senador Amaral. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.500/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação da 3ª

Vara na Comarca de Três Pontas. (– À Comissão de Administração Pública.)

REQUERIMENTO ORDINÁRIO

Nº 1.909/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja atribuído regime de

urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 2.020/2015.

Comunicações

– São também encaminhadas à presidência comunicações das Comissões de Meio

Ambiente e de Turismo.

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.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  1.451  a  1.455/2015,  da

Comissão de Saúde, 1.456 a 1.460, 1.466 a 1.468, 1.471, 1.472, 1.492 e 1.493/2015,

da Comissão de Segurança Pública, 1.462 e 1.470/2015, da Comissão da Pessoa

com Deficiência,  1.463,  1.479 e 1.495/2015,  da  Comissão de Turismo,  e 1.473 a

1.478 e 1.480/2015, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para os fins

do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:

de  Meio  Ambiente  –  aprovação,  na  16ª  Reunião  Ordinária,  em  8/7/2015,  dos

Requerimentos nºs 1.087 e 1.103/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos

Animais, 1.111/2015, do deputado Duarte Bechir, 1.149/2015, do deputado Celinho do

Sinttrocel, 1.200/2015, da Comissão de Política Agropecuária, e 1.201, 1.214, 1.221,

1.224 e 1.225/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais;

de  Turismo  –  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em  7/7/2015,  dos

Requerimentos  nºs  1.152/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  e  1.249/2015,  do

deputado Thiago Cota (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O presidente – Requerimento Ordinário nº  1.904/2015,  da Comissão de Direitos

Humanos,  em  que  solicita  seja  encaminhado à  Conferência  Nacional  dos  Bispos

pedido de abertura dos arquivos da Igreja Católica às Comissões Nacional e Estadual

da OAB sobre a escravidão dos negros no Brasil.  Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.905/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita seja encaminhado ao prefeito  municipal de Salinas pedido de informações

sobre a situação do abastecimento de água na Comunidade Santa Rosa, conforme

denúncia recebida por essa comissão. Em votação, o requerimento. As deputadas e

os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.906/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita seja encaminhado ao superintendente regional da Polícia Federal em Minas

Gerais  pedido  de  informações  sobre  o  andamento  do  inquérito  policial  contra  a

empresa Embraforte Segurança e Transporte de Valores Ltda., no qual figura como

vítima a Caixa Econômica Federal. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.
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Requerimento Ordinário nº 1.907/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em

que solicita seja encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil –

Concebra – pedido de providências para implantação de radar eletrônico no Km 588

da BR-262, próximo ao Município de Campos Altos. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.908/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita

a retirada de tramitação do Requerimento nº  776/2015, que recebeu da Mesa da

Assembleia parecer pela aprovação. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento Ordinário nº 1.909/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita

seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 2.020/2015, que

altera a Lei nº 6.084, de 15/5/1973, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento

de Minas Gerais  –  Copasa-MG. Em votação,  o requerimento.  As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento nº 457/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  informações

sobre o andamento do processo de doação do imóvel localizado no Município de

Santa Luzia, tendo em vista o interesse de que seja implantada outra unidade do

Colégio Tiradentes naquela localidade, onde residem inúmeros policiais militares. A

Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

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

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

Requerimento  nº  779/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que

solicita  seja encaminhado ao secretário  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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram.  (–  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

779/2015 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  824/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhando ao secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre

a implantação do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência no Estado.

A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

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

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

Palavras do Presidente

A  presidência  informa  ao  Plenário  que,  com  a  aprovação  do  Requerimento

Ordinário nº 1.909/2015, do deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.020/2015

passa a  tramitar  em  regime de urgência,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  272 do

Regimento Interno.

2ª Fase

O presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

Discussão e Votação de Proposições

O presidente  –  Prosseguimento  da  votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.173/2015, do governador do Estado e do Tribunal de Justiça, 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.  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  2,  que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com a Emenda

nº  1,  que  apresentou.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  que  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 5, que apresenta, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 3 e 4 e das

Emendas nºs 2 a 26, 28 a 61 e 63 a 65. A presidência vai submeter a matéria a
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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.  Votação  da  Emenda  nº  44.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação da emenda, o deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite*  –  Sr.  Presidente,  deputadas  e  deputados,  cidadãos  e

cidadãs, essa emenda pretende retirar do projeto aquelas ações em que forem partes

as crianças, os adolescentes e os incapazes. São ações muitas vezes de alimento,

de grande importância social. Não faz sentido criar mais uma insegurança e trazer

mais sofrimento para pessoas já sofridas e desprotegidas. Votar contra essa emenda

é,  portanto,  uma maldade  que  se  faz  contra  as  pessoas  mais  desprotegidas  da

sociedade.  Esse  dinheiro  que  está  depositado  judicialmente  é  importante  para  a

subsistência dessas crianças. Não vou conseguir  responder  aos inúmeros  e-mails

que estou recebendo.

Por exemplo, não vou citar o nome da pessoa que me escreveu dizendo que está

depositada judicialmente a pensão de dois filhos, mas descobriu recentemente – e

está comprovado pelo exame de DNA – que tem mais um filho, e o dinheiro está todo

depositado. Como ele vai fazer? Olha, o problema nem é seu, mas dessas crianças,

porque não sabemos quando esse dinheiro vai ser liberado. Por isso é importante,

nessa votação, excluirmos essas pessoas, as crianças e os incapazes.

Outro  me  escreve  dizendo  que  já  deveria  ter  recebido  o  valor  integral,  que  o

dinheiro está depositado judicialmente. Ele disse que esse dinheiro é importante, que

a criança, no caso, tem epilepsia. O tribunal pediu mais um mês para a liberação

desse recurso, mas, pelo que estou sentindo, ele não vai ter esse dinheiro. Daqui a

um mês, ele vai me responder, se votarem favoravelmente a ficar com o dinheiro de

criança e de incapaz.

Outro fala que está com uma separação tumultuada com a ex-mulher, e que foi

determinado o depósito judicial. Ele está depositando o dinheiro e quer saber o que

vai acontecer. Eu disse: o problema não é seu, mas das crianças.

Por  último,  Sr.  Presidente,  há  um  outro  caso.  O  filho  completou  18  anos,  e  o
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dinheiro  está  depositado  judicialmente.  Ele  quer  saber  se  tem  de  continuar

depositando judicialmente.  É isso que o seu Pimentel  está construindo em Minas

Gerais: crianças incapazes, adolescentes doentes, abandonados, que vão ficar sem

seu dinheiro.

Por  isso  solicito  o  voto  “sim”  para  essa  emenda.  É  uma emenda  para  abrigar

crianças, adolescentes e incapazes.

O presidente – Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Na realidade, quanto a essa questão levantada pelo

deputado, esclareço que é por isso que existe o fundo de reserva; é por isso que

existe na lei federal de José Serra, um fundo de reserva de 30%; e a lei estadual

também  prevê  um  fundo  de  reserva,  todos  para  situações  como  essa.  Por  isso

encaminho o voto “não”, porque a questão já está contemplada no fundo de reserva.

O  presidente  –  Em  votação,  a  Emenda  nº  44,  com  parecer  pela  rejeição.  Em

votação.

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

O presidente – A presidência vai proceder à segunda votação. Em votação.

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

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados, votaram “não” 45 deputados. Portanto,

está rejeitada a emenda.

Em votação, a Emenda nº 52, destacada, com parecer pela rejeição.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 44.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Luiz

Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Braulio Braz – 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 –
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Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto

Abramo – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro

Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Leonídio Bouças – Marília

Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo

Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony

Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados.  Votaram “não”  45 deputados. Está

rejeitada  a  Emenda  nº  44.  Votação  da  Emenda  nº  52.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação da emenda, o deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen Santiago* – Senhores e senhoras, a Emenda nº 52 tenta excluir

da  apropriação  indébita  os  depósitos  dos  idosos.  Queremos  que  os  idosos  não

entrem nisso, porque não terão tempo no precatório  de o governo rapar o tacho,

apanhar tudo, engordar os cofres e não resolver o problema do povo com o dinheiro

dos idosos. Vimos que a Emenda nº 44, contra a qual, infelizmente, a maioria votou,

tratava dos menores, que estão sendo muito maltratados. As criancinhas estão sendo

maltratadas, e com essa emenda, a favor da qual peço que os deputados votem, não

vamos maltratar os idosos. Já maltratamos as criancinhas com a maioria que votou

contra, já maltratamos as criancinhas com o fechamento do pronto-atendimento do

CGP, onde estivemos pela manhã. Foi prometido que no sábado serão contratados

médicos pediatras por RPA. Os médicos que estão lá pararam de atender, porque há

90 dias foram chamados para entrar, com a promessa de que seriam pagos, mas o

pagamento não saiu; então eles não vão continuar.

Essa emenda, objetivamente, é para excluirmos os idosos, pois, como o Estado é

um péssimo pagador – sempre foi e continuará sendo, ainda mais agora que o País

está praticamente quebrado pela má administração -, quando os idosos ganharem a

causa, pela idade, a doença e a necessidade do remédio, não terão mais o tempo

necessário para receber seu dinheiro.

Então, já votaram contra a emenda que tratava dos menores, mas pedimos que não

votem  contra  essa emenda que trata  dos  idosos.  Pedimos  um voto  “sim”  para  a

Emenda nº 52,  apelando para a consciência dos nobres pares desta Assembleia.

Obrigado.
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O presidente – Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Sr. Presidente, é de nosso conhecimento a profunda

preocupação  social  do  colega  deputado  que  fez  esse  encaminhamento.  Mas  o

Projeto nº  37/2015,  do senador  Serra,  não fez essa previsão porque já havia  um

fundo de reserva de 30%. O mesmo projeto federal.  Então,  estamos fazendo um

projeto  estadual,  porque já  existe  o  fundo de 30%,  igualzinho ao do José Serra.

Também  não  vamos  fazer  a  previsão,  porque  isso  já  está  previsto  no  fundo  de

reserva. Por isso, meu encaminhamento é “não”.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 52.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Luiz

Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa –

Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gilberto  Abramo  –  Glaycon  Franco  –  Hely

Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Ivair  Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos –

Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses

– Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados.  Votaram “não”  50 deputados. Está

rejeitada  a  Emenda  nº  52.  Votação  da  Emenda  nº  55.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação da emenda, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* – Quem for contra essa emenda estará sendo contra

os 853 municípios  mineiros.  A Lei  Federal nº  10.819,  de 2003,  já  permite que os
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depósitos em contas de ações de que o município seja parte possam ser utilizados

por  esse  ente  federado  –  o  município.  O  Estado  não  pode  se  apropriar  desses

recursos. Isso contraria a autonomia municipal,  prevista no art.  1º da Constituição

Federal. O texto do projeto, na sua forma original e mesmo na forma que foi dada no

§  2º  do  art.  1º  do  Substitutivo  nº  5,  apresentado  ontem  à  noite,  não  garante  a

preservação de depósitos  futuros  em ações  que  venham a ser  impetradas  pelos

municípios.

Portanto, é necessária a aprovação desta emenda para que fique bem claro que os

deputados  não  pretendem  penalizar  os  municípios  mineiros.  Assim,  quem  votar

contra ela estará deixando clara a sua posição contrária aos municípios.

Quero também fazer um reparo à sustentação do deputado Durval Ângelo, que tem

dito que o Projeto nº 37, do senador José Serra, resolveria situações aventadas aqui.

Admiro essa posição, porque a lei que vigora é a Lei Federal nº 11.429, regulando

tudo, com a qual ele não concorda. E essa lei é que está em vigor. Então, um projeto

aprovado, mas que ainda não foi publicado, já está servindo para a base do governo,

pelas palavras do deputado Durval  Ângelo. Para sermos coerentes, tínhamos que

aplicar a Lei nº 11.429, que já regula a espécie, não é, deputado Felipe Attiê? Com

essa lei estadual, estamos revogando a lei federal e prometendo que o projeto do

José Serra, que foi aprovado mas não publicado – portanto, ainda não é lei  -, vai

resolver a situação. Há aí, a meu ver, uma incoerência total.

Quem for a favor dos municípios e quem for a favor dos cidadãos com certeza vai

votar “sim” a essa nossa emenda.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Iran Barbosa.

O deputado Iran Barbosa – Presidente, eu queria encaminhar, porque há algumas

coisas  que  estou  ouvindo  durante  a  reunião  que  estão  me  deixando  indignado.

Primeiro,  é subir  aqui  médico,  especialista em segurança,  especialista em saúde,

especialista em esporte, especialista em tudo e falar  que 32 desembargadores do

Tribunal  de  Justiça,  a Comissão de Justiça desta Casa,  os  advogados de toda a

assessoria  legislativa  da  Casa  estão  errados  e  o  projeto  é  inconstitucional.  (–

Manifestação nas galerias.)
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É, comprou esse tanto de gente. Esse tanto de gente foi comprada. Os honestos

são eles.

A segunda coisa que não admito aqui é gente espalhando terror em TV aberta,

falando  que  vão  confiscar  dinheiro  de  criança,  pensão  de  velhinhas.  Presidente,

essas pessoas, além... Não, não vou falar mal-informadas, porque um deputado não

tem  o  direito  de  ser  mal-informado,  um  deputado  não  tem  o  direito  de  ser  mal-

informado.  Pessoa que espalha  pânico  por  essa cidade teria  de  ter,  pelo  menos,

vergonha, porque ficam no fundo R$2.000.000.000,00. Vocês sabem quanto sai, por

mês, em média, do TJ, em decisões desses fundos? São R$18.000.000,00. Sabem

quanto entra, em média, por mês? São R$97.000.000,00. Então, isso significa que,

mesmo com todo esse dinheiro fora, se hoje ficassem 30% e o governo de Minas

nunca devolvesse,  a cada ano R$72.000.000,00 a mais haveria no fundo,  a cada

mês. A cada mês. Isso se não se tocasse no outro recurso. Para esse dinheiro ir

embora,  ainda  que  não  entrasse  dinheiro,  vamos  dizer  que  nunca  mais

judicializassem uma única ação, seriam necessários 10 anos para esvaziar um fundo

desses. Pelo menos 10 anos.

Então  me desculpe  a  pessoa  que  vem  aqui  dizer  que  32  desembargadores,  a

Comissão de Justiça,  todos os advogados desta  Casa estão vendidos.  Então me

desculpem.  O cara  que  está  falando,  o  José  Serra.  Porque,  quando  é  do  PT,  é

bandido, mas o projeto, em nível federal, é do senador José Serra, que quer fazer

isso não só para Minas, não: é para todos os 27 estados e o Distrito Federal. É o

senador José Serra que quer fazer isso. E ele pode porque, se é do PSDB, pode

roubar, igual ao que fizeram neste estado aqui nos últimos l2 anos. Se é do PSDB,

pode roubar, pode roubar e levar o dinheiro inteiro. Desculpem-me, mas eu não faço

parte dessa balela. Não, não faço parte de irresponsabilidade e não aguento isso.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 55.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Luiz

Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.
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– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco

– Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado –

Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta

– Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa

– Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – 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 – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

A deputada Ione Pinheiro – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Paulo Lamac – Voto “não”, Sr. Presidente.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 17 deputados. Votaram “não” 50

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 55. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  5.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria muito

que o nosso colega deputado Iran Barbosa permanecesse em Plenário.  Talvez o

deputado Iran Barbosa não saiba que toda a base de governo sabe que o projeto é

inconstitucional.  Toda  a  base  de  governo  está  careca  de  saber  que  o  projeto  é

inconstitucional, que ele viola, rasga a Constituição da República, o Código Civil,  o

Código de Processo Civil. E o deputado Iran Barbosa parece que descobriu, da noite

para o dia, que não. Deputado Iran Barbosa, o projeto é totalmente inconstitucional.

Se V. Exa. tiver o zelo de dar uma olhada nos art. 100, 192, 148, 150, 5º, 22; se V.

Exa. olhar todos esses artigos da Constituição da República, perceberá que deputado

estadual  não  pode  alterar  Constituição  da  República,  Código  Civil,  Código  de

Processo Civil.  Portanto não é preciso ser nenhum grande jurista para fazer essa

interpretação. Se V.  Exa. tiver o zelo de ler  a ação direta de inconstitucionalidade



1164
____________________________________________________________________________

aportada pelo procurador Janot, cuja relatora é a ministra Cármen Lúcia, entenderá

tudo isso. Ontem, depois que cheguei em casa, tive o trabalho de ficar três horas

verificando  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Peguei  essa  ação,  abri  o

computador e fiz uma leitura atenta, obviamente fazendo a hermenêutica, li  sob o

aspecto hermenêutico constitucional. Aí sim, podemos chegar aqui e dizer: todos os

deputados da base sabem disso, só que a posição é política. Querem votar para

arrumar dinheiro para o governador, mas que o dinheiro do particular será confiscado,

isso vai. O órgão especial é composto por 25 desembargadores, e não 32. A posição

adotada pelos desembargadores também foi política, porque vão recursos para eles

também. Não é à toa que o presidente do Tribunal assinou o mostrengo de duas

cabeças. Uma assinada pelo presidente do Tribunal; outra, deputado João Leite, pelo

Fernando Collor Pimentel, da Dilma, do Vaccari, do PT. Isso é fato, é inegável. Mas

que a base está convencida de votar favoravelmente, isso está colocado, e votou.

Mas algum deputado da base de governo dizer que não é inconstitucional, tenham a

santa paciência! O dia em que deputado estadual puder legislar sobre Código Civil,

Código de Processo Civil,  até esquecerei  da Constituição da República, deputado

João Leite. Mas, se fizer uma leitura atenta... Peço à assessoria da Mesa que me

empreste a Constituição da República, porque farei a leitura apenas de um artigo.

Não  lerei  os  arts.  148,  150,  192,  5º.  Lerei  apenas  o  art.  22  da  Constituição  da

República, deputado João Leite. Talvez assim o deputado se convença melhor do que

estava  votando  aqui.  Mas  é  assim  mesmo,  já  estamos  acostumados  com

determinadas posturas de parlamentares em relação a certas matérias nesta Casa.

Sabemos como funciona, até porque já estamos calejados. Parece que arrancaram

uma página deste exemplar, presidente. Não, está aqui: “Compete privativamente à

União legislar  sobre…”. Deputado João Leite,  veja o artigo que peguei,  e  não foi

aleatoriamente. Citei os arts. 192, 150, 148, 100 – que tratam dos precatórios –, citei

uma série de artigos, mas escolhi só o art. 22, deputado João Leite, para o ilustre

deputado entender de que estamos falando. Art. 22, da Constituição da República:

“Compete  privativamente à  União  legislar  sobre:  I  –  direito  civil,  comercial,  penal,

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”. Civil e

processual.  Acabou.  Quem  fala  para  aonde  vai  depósito  judicial,  quem  guarda,
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quando é depositado, quem resgata, como se faz para resgatar é o Código Civil e o

Código  de  Processo  Civil,  numa  combinação  de  interpretação  jurídica  do  caso

concreto. E agora deputado estadual pode legislar sobre isso, deputado João Leite?

Então  paciência,  não  adianta  vir  aqui  esbravejar,  porque  Fernando  Pimentel,  da

Dilma, do Vaccari, do PT, confiscou, sim, dinheiro do particular, pelo menos em 1º

turno.  Na próxima votação,  presidente,  farei  questão de ler  atentamente todos os

artigos da Constituição da República. Quem sabe assim o deputado fica mais atento.

A deputada Marília  Campos – Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  ouvi  atentamente

todos os debates.  Foram feitas intervenções pela oposição,  que alegou que esse

projeto dos depósitos judiciais, apresentado pelo governo Pimentel, faria um confisco

ou  uma  apropriação  indevida  ou  estaria  até  mesmo  roubando  recursos  dos

municípios e das pessoas de cada cidade do nosso estado. Não votei num projeto

com esse conteúdo. Votei, presidente, num projeto que apenas transfere a gestão dos

recursos  que  hoje  está  sob  a  responsabilidade  do  Poder  Judiciário  para  a

responsabilidade do governo do Estado.  Nesse mesmo fundo que vai  ficar  sob a

responsabilidade  do  Estado  está  assegurado,  está  reservado  às  pessoas  e  aos

municípios  que  tiverem  resultado  favorável  na  Justiça  o  direito  de  receberem  os

recursos. Portanto, os recursos da D. Maria, do Sr. José e dos municípios estarão

resguardados, tenho certeza. Tenho certeza de que o governo Pimentel fará bom uso

dos recursos que estão parados no Tribunal de Justiça em benefício dos mineiros e

das mineiras. Então, Sr. Presidente, votei em um projeto que transfere a gestão dos

recursos  que hoje  está  em poder  do  Judiciário  para  o  governo do Estado.  Muito

obrigada.

O deputado Rogério Correia – Presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar os

deputados  da  base  do  governo,  tanto  do  Bloco  Minas  Melhor  quanto  do  bloco

independente. Mantivemos uma votação, diria espetacular, para aprovar esse projeto

com  pelo  menos  50  deputados  em  cada  votação.  Por  muitas  vezes,  presidente,

tivemos de escutar, e as pessoas, às vezes, perguntam por que não respondemos a

cada  ataque  injusto,  inclusive  ataques  sem  justificativa  e  sem  coerência.  Mas  é

porque precisamos votar, e muitas vezes é melhor escutar do que ser surdo. Então a

gente vai escutando as coisas, mas é preciso depois esclarecer.  Primeiro, não há
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nada de inconstitucional e ilegal. Não foi julgado pelo STF, pelo contrário, o Tribunal

de Justiça... (– Manifestação nas galerias.)

O deputado  Rogério  Correia  –  Presidente,  peço 5  minutos.  Não vou falar  com

aquele senhor que já procurou me agredir, me fez ameaças, falando lá.

O presidente – V. Exa. está com a palavra.  O tempo durante o qual V. Exa. foi

interrompido será descontado. O senhor fala à vontade. Com a palavra, o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Obrigado, presidente. Presidente, vou falar se houver

silêncio no Plenário, senão vou ficar com os meus 5 minutos. Não vou aceitar que

uma pessoa, que já me ameaçou lá fora, continue gritando dessa forma aqui. Fiz

essa denúncia,  fui  ameaçado por  esse senhor,  e ele fica fazendo ameaças pelos

corredores da Assembleia. Isso é inadmissível. (– Manifestação nas galerias.)

O presidente – Conforme o regimento da nossa Casa, o presidente, no caso de

qualquer  cidadão  impedir  a  manifestação  livre  dos  parlamentares,  pode  pedir  a

retirada  dele.  Portanto,  peço-lhe  que  escute  o  deputado.  O  senhor  tem  toda  a

liberdade  de  ficar  aqui  conosco  e  se  manifestar.  Então,  queria  pedir  isso,  por

gentileza.  O  deputado  tem  a  liberdade  de  falar  tudo,  de  acordo  com  a  sua

consciência. Portanto, com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Presidente, pediria a V. Exa. que voltasse todo o meu

tempo porque perdi  5 minutos  por  causa desse cidadão,  que – repito –  vive  me

ameaçando pelos corredores da Assembleia.

O presidente – Deputado Rogério Correia, o seu tempo começa a contar agora.

O deputado Rogério Correia – Ele vive me ameaçando, presidente.  Deveria ser

tomada uma atitude contra ele. Essas ameaças são constantes e acontecem dia a

dia.  O  deputado  não  pode  mais  expressar  a  palavra  para  um  cidadão  que  não

recebeu  um  voto  –  e  acho  que  nunca  vai  ter  na  vida  –,  que  vem  aqui  para  a

Assembleia Legislativa,  por  sua vontade.  Presidente,  vou falar  se houver  silêncio.

Ofendido por um cidadão lá em cima, que sei lá a origem que tem, não vou falar.

Novamente, pediria a V. Exa. que contasse meu tempo. Isso atrapalha o raciocínio, e

não consigo pensar. Escutei calado todos os argumentos.

O presidente – O Plenário já está em silêncio. V. Exa. está com a palavra.
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O deputado Rogério Correia – Obrigado. Presidente, dizia que, primeiro, quero me

congratular  com  os  Blocos  Minas  Melhor  e  Independência.  Foram  mais  de  50

deputados votando um projeto porque o julgam justo, pois é bom para Minas Gerais e

para  o  povo  de  Minas.  Então,  quero  me  congratular  com  a  nossa  base  de

parlamentares,  que,  mesmo  ouvindo  calada  alguns  argumentos,  que,  no  meu

entender, não têm sentido e alguns não são verídicos, aguentou firme a votação e, ao

final das contas, aprovou em 1º turno esse projeto de lei. Queria combater alguns

argumentos. Primeiro, o de que o projeto é inconstitucional. Ora, o próprio Tribunal de

Justiça, por seu presidente, com votação de 24 desembargadores contra 1,  votou

favoravelmente ao envio do projeto. Então, ele vem do próprio Tribunal de Justiça.

Não  é  possível  que  todos  esses  desembargadores  não  entendam  absolutamente

nada de Constituição e de justiça. Ora, no mínimo há que se dizer que há algo a ser

debatido  e  discutido.  Então,  ele  não  pode  ser  decretado  inconstitucional  pela

oposição,  aqui,  na nossa Casa. Segundo,  ele não foi  considerado inconstitucional

pelo  STF  em  nenhum  outro  estado.  O  projeto  que  existe  contra  no  Paraná  foi

exatamente porque, do acordo feito, o Tribunal de Justiça não havia participado. Isso

é que foi condenado, a não participação do Tribunal de Justiça. Então, o projeto tem

toda a legalidade posta,  até que se prove o contrário  no STF.  Essa é a primeira

questão. Segundo, Sr. Presidente, não há confisco porque todo esse recurso ficará na

faixa de 25%, depois de 30% e sempre que for necessário. Portanto, ninguém tem

nenhum centavo confiscado. Se precisou do recurso quando ganhar alguma causa,

ele estará lá garantido pelo Tesouro do Estado. Diferentemente do Funpemg, que foi

o fundo votado no ano passado, em que a maioria e o PSDB, na ocasião, votou.

Esse,  sim,  confiscou  o  fundo  de  previdência  do  servidor  público  nesse  sentido,

fazendo o confisco de um dinheiro de aposentadoria que não vem mais, a não ser

que o atual governo refaça o fundo de previdência que foi esvaziado pelo governo

passado.  Terceiro,  Sr.  Presidente,  é  uma saída  criativa  do  governador  Fernando

Pimentel, que outros estados também fizeram. Uma saída criativa e que vai permitir

governabilidade a Minas Gerais. Aí é que entra o “x” da questão. O PSDB não quer

governabilidade em Minas; quer que Minas Gerais não dê certo. O senador Aécio

Neves vive pelos cantos do mundo pedindo golpe, impeachment, tentando atrapalhar
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e torcendo para tudo dar errado. Essa é a única coisa que faz depois que perdeu as

eleições em Minas Gerais. Aqui também tem o dedo dele, tentando fazer com que

Pimentel não governe. Eles perderam ontem, no TRE, de novo, por 6 a 0. Foi outra

tentativa de golpe contra Pimentel.  Não querem que ele, que ganhou as eleições,

governe o povo de Minas Gerais. Exercem uma tentativa golpista. Para eles é ruim

que Minas tenha ganhado, e Minas ganha. Tranquilizo as professoras diante de um

estupendo acordo feito  pelo governador Fernando Pimentel,  que mesmo tendo de

lidar com um rombo, deixado pelo PSDB, de R$7.200.000.000,00 no orçamento deste

ano, pagará as professoras o piso salarial que o PSDB sempre se negou a pagar. Da

mesma forma, estamos fazendo acordo na área de saúde e na de segurança pública.

O povo de Minas Gerais terá, por intermédio do governo Pimentel, um programa de

governo que ele elegeu sendo executado. Para isso, precisávamos de recursos ou

íamos governar com o rombo deixado pelo PSDB de R$100.000.000.000,00? Essa foi

a dívida que deixaram no Estado. Como Pimentel colocaria seu governo vencedor?

Simplesmente digo que o PSDB tem todo o direito de fazer oposição, mas o Pimentel

tem o direito e o dever de governar. Isso é parte da governabilidade. Se o PSDB

quiser, que fique na oposição e discuta daqui a quatro anos as eleições, em vez de

tentar  inviabilizar  o  Brasil.  Não  foi  à  toa  que  o  senador  Aécio  Neves  deu  uma

entrevista na Rádio Itatiaia dizendo que o PSDB é o maior partido de oposição ao

Brasil.  Equivocou-se, mas é isso no fundo que pensa. Muito obrigado, presidente.

Parabéns aos deputados da base pela aprovação do projeto.

O deputado Gustavo Corrêa – Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente

desta  reunião,  deputado Adalclever  Lopes,  os  demais  parlamentares que aqui  se

encontram  e  os  telespectadores  da  TV  Assembleia.  Deputado  João  Leite,

infelizmente, nesta manhã, tarde e noite, a Assembleia de Minas escreve mais uma

página  triste  em  nossa  história.  Percebi  claramente  que  inúmeros  parlamentares

votaram constrangidos,  não votaram de consciência tranquila,  porque sabiam que

prejudicariam milhares e  milhares  de mineiros.  Tenho certeza  ainda  de que essa

batalha não foi vencida relativamente a esse projeto, por meio do qual o governador

do Estado procura rapar o tacho de um dinheiro que não lhe pertence e muito menos

pertence ao governo do Estado. Aquele dinheiro é privado. Deputado Arlen Santiago,
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aquele dinheiro é da D. Maria, lá de Porteirinha, é do Sr. Zezinho, de Juvenília, que

tiveram suas terras invadidas ou têm recebido alguma cobrança indevida do Estado.

Em juízo, eles vêm fazendo depósitos, diária ou mensalmente. Tenho certeza de que

esse projeto, em 2º turno, quando a oposição estará aqui ativa e vigilante, terá o

apoio daqueles que hoje não estiveram ao lado dos mineiros. Quem gosta de Minas

votaria  “não”  ao projeto  do governador  do  Estado de Minas Gerais,  do Fernando

Pimentel, do Vaccari e da Dilma. O deputado já não se encontra mais em Plenário.

Não queremos ver a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, junto ao governo do

Estado  e  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  deputado  João  Leite,  sofrerem

questionamento do Supremo Tribunal Federal, que, ao contrário do que determinado

parlamentar afirmou aqui, já julgou a respectiva matéria. E faço aqui um parêntese,

deputado Durval Ângelo: só não houve a publicação do acórdão para que se possa

interpor embargos declaratórios futuros. No entanto, tenho certeza de que, naquela

corte, independentemente de haver, deputado Ulysses Gomes, vários ali  indicados

pela presidenta da República ou pelo ex-presidente Lula, votarão de acordo com o

que a lei determina. Os que ali estão sabem que é competência exclusiva da União

legislar sobre a respectiva matéria. Tenho certeza de que os parlamentares que hoje

votaram de forma pressionada pela maneira como o governador encaminhou esse

projeto à Casa, irão, no 2º turno, votar a favor dos mineiros e do cidadão comum,

para  que este  não tenha o  dinheiro  confiscado pelo  governador  do  Estado.  Ouvi

atentamente o deputado que me antecedeu. Realmente, deputado João Leite, parece

que a sina de apaixonado pelo deputado Aécio Neves permanece. O senador Aécio

Neves foi o primeiro a reconhecer que uma pequena minoria dos brasileiros, que hoje

se tornou 91% da população brasileira, desaprova o atual governo, o governo que

não tomou as medidas e tem decepcionado todos os brasileiros; esse governo é que

não sabe reconhecer que foi eleito para governar para os brasileiros e tem governado

para  seus  companheiros  políticos.  Quero  dizer,  meu  caro  deputado  Dilzon  Melo,

algum parlamentar que me antecedeu disse que o TRE deu ganho de causa, por 6 a

0, ao governador Pimentel. Eu aqui não estou preocupado. Minha preocupação é ver

Minas  Gerais  crescer,  o  que,  infelizmente,  deputado João Leite,  vejo que não irá

acontecer. As futuras gerações de Minas verão este Estado andando para trás, ao
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contrário de quando foi governado por Aécio Neves, por Anastasia e por Alberto Pinto

Coelho. Se temos telefone celular nos municípios hoje, devemos a Aécio Neves. Se

servidor do Estado recebe hoje no quinto dia útil – que a partir do mês que vem não

vai receber porque o governador não vai ter dinheiro em caixa para pagar –, devemos

aos  governos  passados.  Então,  o  que  espero  é  que  aqueles  parlamentares  que

tiveram  posturas  no  passado  mantenham  sua  linha  de  coerência  e  continuem

defendendo os interesses que defenderam no passado, porque eu defendo – chegará

nos próximos dias a este Plenário um projeto da Copasa que é uma cópia, deputado

João Leite, do governo tucano. Implementamos a criação das subsidiárias na Cemig,

e hoje o governador, para ter uma empresa competitiva, cria subsidiárias na Copasa.

Mas  não  vou  mudar  minha  coerência,  permanecerei.  Lamento,  infelizmente,  que

grande parte dos deputados hoje votaram contra os mineiros.

O deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, acho que hoje vencemos uma etapa

importante. Quero elogiar sua liderança como presidente desta Casa, que contribuiu

muito  para  que  o  Estado  retomasse  seu  crescimento  e  sua  capacidade  de

investimento. Quero também agradecer aos líderes Agostinho Patrus, Rogério Correia

e  Vanderlei  Miranda,  que  foram  gigantes  no  trabalho  com  suas  bases.  Quero

agradecer a cada deputado a presença, o empenho, a firmeza, a clareza e o sangue-

frio ao votar. Quero agradecer também a postura combativa da oposição. Hoje há

uma declaração do coordenador político do governo federal, o vice-presidente Michel

Temer. Ele disse que a oposição é fundamental para corrigir os erros de quem está no

governo. Num clima tão acirrado em que estão as questões federais, acho que essa

declaração é uma profissão de fé de um democrata. Quero deixar bem claro que fiz

uma pesquisa.  Quais estados do Brasil  têm leis  semelhantes a essa que aqui  foi

aprovada?  O  Estado  do  Rio  de  Janeiro  encaminhou  um  projeto  conjunto,  Lei

Complementar nº 147, de 2013, assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça e

pelo governador. Essa lei tem, como relator no Supremo, o ministro Gilmar Mendes,

porque houve uma ação direta de inconstitucionalidade. Desde 2013 ele não deferia a

liminar.  O Rio de Janeiro pôde,  com lei  similar  à nossa,  obter  esses recursos.  O

Estado  de  Sergipe  tem  a  Lei  nº  5.886,  de  2006,  sem  Adin.  O  Estado  do  Pará,

governado pelo PSDB, tem a Lei nº 7.020, de 2006, e o Decreto nº 355, de 2006, sem
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Adin. O Estado do Rio Grande do Sul teve uma Adin na Lei nº 12.069,  de 2004.

Repito:  de  2004.  Houve  um  problema  no  regulamento  e  uma  liminar  deferida

favoravelmente à Adin. Aí, criaram uma lei, a Lei nº 12.585, de 2006, que está em

vigor hoje e não sofreu Adin. O Estado da Bahia possui uma situação bem particular:

foi  feito  convênio  entre  o  Tribunal  da  Justiça  e  o  governo  estadual,  com  a

interveniência  do  Banco do Brasil,  e  o  dinheiro  é  utilizado sem legislação  – sem

legislação.  No  Estado  do  Paraná,  citado  aqui,  houve  uma  decretação  de

inconstitucionalidade.  A  Lei  nº  940,  de  2013,  considerada  inconstitucional

recentemente, era de iniciativa única do governador. Fizeram uma nova lei – tenho o

texto em mão –, assinada por Carlos Alberto Richa, governador do PSDB, e pelo

desembargador Clayton Camargo, presidente do Tribunal de Justiça. Sr. Presidente,

essa lei não foi considerada inconstitucional. Existem leis em outros estados, como

Mato  Grosso  e  Goiás.  Portanto,  Sr.  Presidente,  não  estamos  propondo  nenhum

absurdo.  Um  órgão  especial  com  24  desembargadores,  presidido  pelo  grande

desembargador Pedro Bitencourt,  não faria nada absurdo. A regra do jogo é ouvir

para agilizar o processo de votação. E nós ouvimos. Quem é o garantidor, caso o

banco onde os depósitos judiciais são depositados quebre? Agora o Tribunal decidiu

licitar.  Se isso  acontecer,  ele  fará  a  restituição? Não.  Quem arrecada tributo  é  o

governo do Estado. A imprensa me perguntou se apenas o Estado era parte nesse

processo, e respondi que, se ele é o garantir do recurso, então é parte automática em

todas as ações. Entre um banco ficar lucrando e o dinheiro ser aplicado na educação,

na saúde e  na  segurança  pública,  é  preferível  a  segunda  opção.  O  Iran  fez  um

argumento  semelhante,  se  não  igual.  Desse  fundo  sai  uma  média  mensal  de

R$8.000.000.00 relativos  a  decisões  e  entram R$178.000.000,00.  Os valores  são

próximos, é 1 por 20. O fundo se autoalimenta permanentemente com seus 30%.

Entenderam bem? Não há risco de calote. Existe responsabilidade nessa lei e um

olhar do Estado nessa defesa. Alguém pode argumentar por que o Estado não pegou

empréstimo na iniciativa privada. Porque a capacidade de endividamento não existe,

a dívida é de R$100.000.000.000,00. É só por isso. E é por isso que esses recursos

devem ser utilizados. Estamos em boas companhias, ou seja, há três governos do

PSDB utilizando esses depósitos judiciais: Paraná, Goiás e Pará.
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O deputado João Leite – Sr. Presidente, achávamos que só pela imprensa, pelos

escritos é que estavam as contradições do PT, mas não, elas se mostram também

aqui  nas  declarações de voto.  Não consigo entender  o  que  é  o  PT.  Está aqui  o

deputado Zeca Dirceu, do Paraná. Copiei o  site dele, no qual ele esbraveja que é

inconstitucional,  que  é  confisco  o  que  o  Paraná  fez.  Aqui  o  PT  diz  que  é

constitucional. No Rio Grande do Sul, o PT, no governo de Tarso Genro, meteu a mão

nos depósitos judiciais e, agora, está contra. Então, é uma metamorfose ambulante,

Jorge Caixêta. O PT é uma metamorfose ambulante, vai mudando. O governo de

Minas não confiscou bem de nenhum fundo. Transferiu do Funpemg o dinheiro para

outro fundo, que está lá. Quem garante é o governo do Estado. Eles falam como se o

governo passado tivesse retirado dinheiro do fundo, mas foi uma transferência de um

fundo  para  o  outro.  Então,  é  lamentável  a  defesa  que  fazem  de  algo  que  é

inconstitucional,  ilegal,  é  matéria  federal.  Estão  acima  de  tudo  isso,  acima  da

legalidade e da constitucionalidade. Sentiram um pouco aqui, hoje, a manifestação

contrária  da  população.  É  interessante  ouvir  aqui  também  que  ontem  o  Tribunal

Eleitoral  deu seis a zero contra a cassação do mandato do governador  Pimentel.

Esse é  só um processo.  É aquele  daquelas  cartas  que enviei  pelos  Correios  na

campanha  eleitoral  pedindo  voto  e  que  não  chegaram  até  hoje.  Esse  é  aquele

processo em que há o vídeo do deputado Durval Ângelo agradecendo ao presidente

dos Correios a entrega das cartas, pois o companheiro Pimentel e a companheira

Dilma  não  venceriam  as  eleições  se  não  fossem  os  Correios.  Patrick  Salgado,

procurador federal, entende que faltam mais provas, mas vamos recorrer. Até hoje os

Correios não entregaram as minhas cartas, os meus pedidos de voto. Peguem aí os

deputados do PSDB. Esconderam em algum lugar os nossos pedidos de votos, que

eram enviados para a nossa mala. Os Correios foram usados pelo PT para vencer as

eleições em Minas Gerais. Já está convocado para vir a esta Casa o Sr. Otílio Prado,

secretário  particular  do governador  Pimentel,  com a família  dele.  O PT antes era

contra o nepotismo, mas temos aí o caso do Sr. Otílio Prado e dos filhos Alexandre

Allan Prado e Gustavo Daniel Prado – este hoje é diretor de negócios da Prodemge.

Eles têm as empresas BBC, AAP, Raven Import & Export e QA Consulting. São essas

empresas que receberam o dinheiro das consultorias de Pimentel para a Federação



1173
____________________________________________________________________________

das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então, na campanha dele para o governo

falta explicar isso. Falta explicar a Mantiqueira Comunicação e Marketing. Fui a São

Paulo, e esta empresa fica localizada no apartamento nº 85, no Bairro Higienópolis.

Sabe quanto essa empresa, que tem um capital social de R$10.000,00, recebeu da

campanha  de  Pimentel?  Recebeu  R$1.500.000,00!  Portanto,  falta  explicar  muita

coisa aqui.  Não adianta soltar  foguete antes da hora dizendo: “Ganhamos porque

está  provado  que  os  Correios  não  beneficiaram”.  Os  vídeos  mostraram  as

comemorações: “Parabéns, presidente dos Correios. Se não fossem vocês, o PT não

venceria”. É por isso que há manifestação no Estado todo. Não podemos esquecer:

dia 16 de agosto, todo mundo nas ruas contra o PT. Estou impressionado com a

manifestação de Ipatinga; a manifestação de Uberlândia, com Felipe Attiê. Todos nós

vamos para as ruas contra esse governo, que roubou os brasileiros, acabou com o

povo  brasileiro:  o  povo brasileiro  está  desempregado  e  há  inflação.  Portanto,  Sr.

Presidente, é blá-blá-blá. Seu Pimentel tem de responder muita coisa ainda. Ele ainda

responde o negócio dos Correios, porque agora iremos para o recurso na mais alta

Corte  contra  o  roubo  dos  Correios,  contra  a  oposição  em  Minas  Gerais.  Muito

obrigado.

A deputada Rosângela Reis – Presidente, gostaria que constasse em ata meu voto

tranquilo e favorável ao Projeto de Lei nº 2.173/2015. Estava na realização do fórum

e, portanto, não pude chegar para essa votação. Portanto gostaria de pedir a V. Exa.

que constasse meu voto favorável a esse projeto de lei. E com grande tranquilidade,

porque  significa  transferir  esse  recurso,  que  já  é  do  governo  do  Estado,  para  o

governo do Estado. É importante que o governador Pimentel faça um bom uso desse

recurso. Tenho certeza de que ele vai fazer isso. Gostaria também que, em relação às

emendas que tiveram parecer pela rejeição,  que foram rejeitadas pela base, meu

nome constasse aí. Voto contrariamente a essas emendas que receberam parecer

pela rejeição. Outro ponto que quero destacar, presidente, é o fórum que ocorreu em

Ipatinga e foi um sucesso. Justifiquei a ausência de V. Exa. naquele local. Tivemos lá

felizes momentos. Tivemos a assinatura da regulamentação do decreto de 2013, há

uma lei de 1999 que regularizava os imóveis da extinta MinasCaixa. O governador

nos  deu  a  felicidade,  naquele  local,  naquele  momento,  de  assinar  um  decreto



1174
____________________________________________________________________________

beneficiando 600 famílias. Esse projeto é de grande impacto social. Havia lá mais de

40 prefeitos da região, várias lideranças, várias autoridades da região, deputados. Lá

tivemos esse êxito. Tivemos também outro êxito, presidente. O governador decretou

que fosse feito  o projeto  de  EIA-Rima,  projeto  ambiental  para  dar  autorização às

obras da MG-760, que é a estrada que liga Timóteo a BR-262. Ela não foi feita pelo

governo anterior. Fomos enganados pelo governo passado. Tivemos problemas, pois

foram colocadas máquinas na pista. Obras foram iniciadas sem o projeto ambiental

ter sido liberado. O governador deu autorização para que se faça o projeto ambiental

e dê celeridade a esse caso.  Outros  casos também foram mencionados,  como a

questão  dos  servidores  públicos,  dos  professores  da  Lei  nº  100,  da  saúde,  dos

agentes  penitenciários.  Hoje  é  fato  que  Ipatinga  e  o  Vale  do  Aço  têm  grande

expectativa em relação ao governo Pimentel, que está trabalhando para termos maior

êxito  naquela  região,  cujas  demandas  ele  foi  ouvir.  Elas  foram  ouvidas,  foram

elencadas  várias  demandas  e  foi  iniciado  trabalho  para  nossa  região.  Quero

agradecer.  Também quero agradecer  a  V.  Exa.,  ao deputado Durval  Ângelo  e ao

deputado Rogério Correia por ter liberado a mim e ao deputado Celinho do Sinttrocel

para estarmos lá nessa manhã. Agora podemos estar nesta tarde aqui votando esse

projeto.

O  presidente  –  É  justificável.  V.  Exa.  estava  representando  toda  a  Assembleia

Legislativa. Com a palavra, para declaração de voto, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê – Sr. Presidente, queria dizer que escutei atentamente a

exposição do deputado Iran Barbosa,  do PMDB. Quero lembrar  que o Estado de

Minas Gerais, infelizmente, no dia de hoje, passou novamente a ter um banco. Esse

banco, Sr.  Presidente, é o fundo financeiro...  Como se chama o fundo da lei? De

reserva.  O banco dos depósitos judiciais foi  criado no dia de hoje. O governo do

Estado passou a ser banco, trabalha até com o encaixe bancário. O deputado subiu

aqui  e  perguntou:  “Você acha que todas  as  ações  serão julgadas  num  dia  só?”.

Pergunto: se todos os clientes do Banco do Brasil sacarem o dinheiro que têm lá, o

banco quebrará, porque não tem dinheiro. Esse fundo se comporta como um banco, é

um banco emissor de dinheiro. Está emitindo, de cara, 6 bilhões para o Estado de

Minas Gerais. Agora, todo mês, quando dois litigantes estiverem brigando e fizerem
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um depósito judicial, o Estado pegará 75%. Ressuscitaram o Bemge, o Credireal, a

MinasCaixa, só que com o nome de banco dos depósitos judiciais. Só que agora a

carta de fiança para operar um banco não é mais do Banco Central, é do Tribunal de

Justiça, que emite, por meio de seu colegiado de desembargadores, a carta de fiança

para o Estado de Minas Gerais emitir  dinheiro.  Ora, isso é lei  federal,  é Sistema

Financeiro  Nacional.  Esse projeto é inconstitucional  por  aí,  inclusive,  e não estou

dizendo pelo Código de Processo Civil, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei

nº 4.320/1964. Não estou dizendo as outras leis que ele rasga. É uma captação de

poupança de um litígio para o Estado gastar. E os deputados estaduais acharam que

aqui...  Eles  estão  confundindo.  Antigamente,  na  província  de  Minas  Gerais,  no

Império, havia o senado provincial. Eles ficam falando de José Serra aqui, mas aqui

não é mais senado provincial,  aqui  é a Assembleia de Minas.  O Senado é lá em

Brasília, aqui estamos numa federação. O Império já acabou, aqui é uma República.

Não  podemos  fazer  normas  financeiras,  de  comportamento  financeiro,  nem

ressuscitar um banco sem autorização. Agora todo mês o governador saca 75% dos

depósitos  judiciais.  Criou  a  nova  receita,  não  sei  se  é  de  confisco,  se  é  de

empréstimo, se é de compulsório, que é à revelia dos privados. Compara o projeto do

Serra, que fala sobre os recursos tributários. Vai lá, o estado atua, a empresa faz o

depósito do ICMS em juízo. Esse dinheiro é o que o projeto do Serra autoriza. Com o

dinheiro da D. Maria e do Sr. João ele não vai fazer isso, porque é inconstitucional. É

inconstitucional  se  o  próprio  Serra  fizer,  porque ninguém pode ter  seu patrimônio

apreendido pelo estado sem o devido processo legal. A não ser nos casos extremos

de guerra, que estão previstos na Constituição da República, e o dinheiro tem de ser

por  fim  determinado,  único  e  claro.  Isso  não  existe.  Esse  projeto  não  só  é

inconstitucional como fere toda a legislação financeira e tributária. Sem dúvida, Sr.

Presidente, não podemos aqui  ficar com uma situação dessas. O STF tem de se

reunir e acabar com essa farra dos estados, dos estados gastões, dos estados que

concedem  o  que  não  podem,  dos  estados  que  vão  gerando  inflação,  emitindo

dinheiro e que querem ter bancos novamente, bancos para poderem gastar o dinheiro

de  terceiros.  É  uma vergonha  esse  projeto.  Votei  contra  e  realmente  não  tenho

certeza de que teremos êxito na segunda votação para barrá-lo. Mas espero que o
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Conselho Nacional de Justiça e o STF restabeleçam a norma jurídica, restabeleçam o

direito neste país, porque confio em toda a Justiça brasileira. Ela tarda mas não falha,

Sr. Presidente, e tenho certeza de que ela não falhará. Sr. Presidente, estou achando

o senhor muito cansado. O senhor trabalhou muito hoje nessa contenda. Eu, para

descansar,  vou pedir  verificação de quórum, porque acho que não temos quórum

para continuar os trabalhos. O senhor está precisando descansar.

O presidente – Peço a V. Exa. que me permita continuar os trabalhos, porque faltam

somente duas declarações de voto, uma delas do deputado Professor Neivaldo.

O deputado Felipe Attiê – Quem são os inscritos?

O presidente – Estão inscritos o Professor Neivaldo, Antônio Carlos Arantes...

O deputado Felipe Attiê – Vou retirar a minha verificação de quórum, em respeito

aos colegas Professor Neivaldo e Antônio Carlos.

O presidente – Muito obrigado.

O deputado Felipe Attiê – Achei que o senhor está muito cansado, está trabalhando

dia e noite no labor administrativo da Casa e chega aqui e encontra uma sessão

extensa dessa.

O presidente – Estou tranquilo.

O deputado Felipe Attiê – O Dr. Hely está ali na espreita, se precisar. Ele sempre é

um bom presidente.

O presidente  –  Minha  energia  é  a  presença  de  vocês.  Estou  tranquilo.  Com  a

palavra, para declaração de voto, o deputado Professor Neivaldo.

O  deputado  Professor  Neivaldo  –  Obrigado,  presidente,  pela  compreensão.

Realmente,  neste  processo  de  votação,  o  que  nos  incomodou  foram  as  várias

declarações da oposição criando pânico junto à população. Gostaríamos de dialogar

com a população. Gostaríamos de dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras do

funcionalismo público da rede estadual: não precisam temer. O governo, ao contrário

do que foi dito aqui, não está montando uma armadilha, não está fazendo nenhum

confisco.  É  uma questão de gestão.  O deputado Durval  Ângelo  deixou  claro:  há

outros estados que também têm essa lei. O Rio de Janeiro tem lei similar. Sergipe,

Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná são alguns estados que também têm leis

similares. O projeto busca fazer uma gestão desse recurso. Temos recursos parados.
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Esses  recursos  estão  sendo  utilizados  pelos  bancos.  Na  verdade,  queremos  o

contrário:  tirar  esses  recursos  das  mãos  dos  bancos.  Queremos  utilizar  esses

recursos  para  despesas  do  Estado,  como  pagamento  de  precatório,  custeio  de

previdência, amortização de dívida do Estado com a União. Na verdade, esse recurso

vai servir para trabalhar. O Estado vai utilizá-lo para o bem de Minas Gerais, para o

bem dos servidores de Minas Gerais.  Depois  de muitos  anos de arrocho salarial;

depois de 12 anos sem plano de carreira neste estado; depois de 12 anos de choque

de gestão, que, na verdade, só pesou no bolso da classe trabalhadora, o governo

Pimentel dialogou, deputado Fábio Cherem, com os trabalhadores da educação, da

saúde, da segurança, deu uma nova expectativa à carreira desses servidores. Ele

está novamente efetivando servidores – no caso da educação, 1.500 servidores por

mês.  Está  regularizando  a  aposentadoria,  que  é  uma  vergonha.  Em  Minas  há

trabalhadores esperando há 10 anos sua aposentadoria, e, neste mês, aposentaram-

se 1.274 servidores da educação. Então, o governo vem fazendo isso, vem dando

uma nova expectativa ao servidor e aposentando-o. Quem está preocupado com a D.

Maria, com o Sr.  José deveria estar preocupado com a D. Maria que há 10 anos

espera sua aposentadoria e não consegue; deveria preocupar-se com o Sr. José que

há 10 anos espera sua aposentadoria e não consegue; preocupar-se com as pessoas

que  precisam  de  remédios,  e  esses  remédios  estavam  jogados.  Em  Uberlândia,

foram encontradas mais de três mil caixas de remédios vencidos. Então, o governo

está dando uma nova condição aos trabalhadores e aos moradores de Minas Gerais.

E para dar uma nova condição, para dar uma nova expectativa a esses trabalhadores

e moradores do nosso estado, está utilizando esse recurso. Esse recurso não ficará

mais parado. Era essa a visão do governo anterior,  não se dava reajuste, não se

mexia  em  planos  de carreira,  criava-se  o  choque  de  gestão,  e  o  dinheiro  ficava

parado. Agora, não, o dinheiro vai servir para os trabalhadores. Ninguém sobe a esta

tribuna para justificar por que votaram naquele decreto do Funpemg, o Decreto nº

45.048,  de  2009,  que  desviou,  que  pegou  o  dinheiro  do  Ipsemg,  mais  de

R$2.000.000.000,00.  Aí,  sim, o governo passado rapou o tacho, foi  lá  no Ipsemg,

pegou o dinheiro do servidor, mais de R$2.000.000.000,00 do Funpemg, para utilizar.

Isso, sim, foi rapar o tacho, isso, sim, foi mexer no dinheiro do servidor.  Mas isso
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ninguém  explica.  O  PSDB não  se  conforma com  as  derrotas  em  nível  federal  e

estadual. É difícil comparar o governo de Minas com o governo do Beto Richa, no

Paraná, e com o governo do Alckimin, em São Paulo. Por isso tentam fazer com que

o governo Pimentel fique no mesmo nível, mas não conseguirão. Os servidores e a

população  têm  visto  o  esforço  do  governo  Pimentel,  e  essa  é  mais  uma

demonstração de que o governo Pimentel não deixará recurso parado, vai utilizá-lo

para o bem de Minas Gerais, para o bem da população e para o bem do servidor.

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Com a palavra, para declaração de voto,

o deputado Fábio Cherem.

O deputado Fábio Cherem – Presidente, as gerações futuras terão dificuldade para

entender por que o recurso do Estado, desses depósitos judiciais, não foi utilizado

com  mais  sabedoria  no  passado.  Foi  feliz  a  iniciativa  do  governador  Fernando

Pimentel,  em  sintonia  com  o  presidente  do  TJ,  Pedro  Bitencourt,  de  dar  essa

oportunidade aos mineiros, no momento em que recebemos o Estado com o deficit de

R$7.300.000.000,00. É essa a expectativa positiva de um governo criativo,  de um

governo que dialoga com os servidores, que realiza, ouvindo e participando junto à

sociedade, ações fabulosas, como o reconhecimento e a recuperação da carreira do

servidor  da  educação,  efetuando  com  requintes  de  sabedoria  a  valorização  dos

servidores inativos da educação. Vejam o que o governo Pimentel conseguiu realizar

em apenas seis meses de mandato. As questões antes eram totalmente ignoradas,

nem sequer eram conversadas, e agora a sociedade participa e conversa. De um

choque de gestão, que ao final de 12 anos deixou uma Minas chocada com um deficit

dessa magnitude, passamos hoje a um estado que – todos sentimos – caminha na

direção certa, sobretudo pela criatividade em viabilizar recursos ao Estado. Podemos

dizer  com  tranquilidade,  retomando  o  que  falei  no  início,  que  mais  tarde  será

inacreditável  aos  futuros  parlamentares  que  esses  recursos  não  tenham  sido

utilizados nos moldes do FGTS, como serão utilizados agora. Ao final de qualquer

demanda, os demandantes podem reaver os recursos depositados, no saldo de 30%,

que ficará sempre à disposição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além disso, o

governo do Estado também ganha, porque remunera, além da correção monetária,

somente em 0,30% ao mês os recursos que agora são disponibilizados ao Estado.
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Dessa forma, fortalece também o Tribunal  de Justiça e todos os mineiros, com o

rápido saneamento de uma questão premente: esse déficit que ameça o futuro dessa

geração de mineiros, que muito depende do sucesso desse governo participativo,

democrático e eleito pelo povo. É por isso, presidente, que ficamos satisfeitos em ver

que a Assembleia Legislativa foi sensível a essa questão e, com muita sabedoria, não

permitiu  que  recursos  ficassem  parados  a  título  de  utilização  apenas  no  sistema

financeiro, rendendo juros mortos, que são aqueles que não geram prosperidade para

ninguém. Agora, esse recurso, na mão do governo do Estado, na mão de um governo

que dialoga com a sociedade, vai gerar muita prosperidade em Minas Gerais. É só,

presidente.

O deputado Antônio Carlos Arantes – Queria me manifestar contrariamente a tudo o

que se disse aqui. Disseram, por exemplo, que o choque de gestão, nos governos

Aécio e a Anastasia, não foi real, mas desafio o próximo governo a fazer 219 rodovias

ou a vencer os gargalos da Avenida Antônio Carlos,  como fez o Aécio. A Avenida

Antônio Carlos era estreita, e ninguém imaginava que seria possível se fazer ali o que

foi feito. Aliás, foi até o que promoveu o Pimentel, que então era o prefeito. Fato é que

o  Aécio,  diferentemente  da  presidente  Dilma,  sempre  trabalhou  em  parceria  e,

lembrando também a Avenida Cristiano Machado, fez uma transformação em Belo

Horizonte. Mas transformou também as cidades pelo interior, que não tinham acesso

a recursos para a construção de postos  de saúde com qualidade.  Que eu saiba,

todas,  sem  exceção,  conseguiram  um  ou  dois  postos  ou  unidades  de  saúde  da

família.  Também agiu nas farmácias, levando mais de 100 tipos de medicamentos

gratuitos para a população e uma farmácia-padrão para esses municípios – farmácias

essas que agora não têm medicamento. Mas o que me preocupa em relação a esse

projeto é que, se ele fosse uma proposta viável, pela inteligência de Anastasia e de

Aécio, isso teria sido feito antes. Eles não teriam deixado o dinheiro dessa forma,

não. Mas eles tinham consciência de que aquele é um dinheiro direcionado e que tem

dono,  que são as  pessoas  envolvidas  em  causas  judiciais  que  estão  sub judice,

esperando para captar o recurso na hora que vencerem todos os trâmites legais. Vou

dar o exemplo da D. Geralda Pimenta, professora em São Sebastião do Paraíso. Ela

sabe que gosto de ir à missa e normalmente me espera, ao final da missa da manhã,
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às 9 horas, na porta da igreja, para cobrar o seu precatório: “deputado, trabalhei por

quase 30 anos em uma sala de aula e hoje ganho uma aposentadoria miserável, que

não é suficiente nem para comprar os medicamentos. Reclamei na Justiça e ganhei a

causa. São mais de R$40.000,00 que me darão ao menos dignidade para comprar os

medicamentos e ter uma condição melhor ao final da minha vida”. Ela tem mais de 70

anos, quase 80 anos. Sempre a animei: a senhora, que foi uma professora-modelo

em São Sebastião do Paraíso, vai receber, D. Geralda. Mas, no próximo domingo, já

sabendo do que está acontecendo, provavelmente ela vai me esperar na porta da

igreja, e eu terei de lhe dar a triste notícia: dificilmente, D. Geralda, a senhora vai

receber.  Dificilmente,  porque  o  seu  dinheiro  vai  ser  posto  à  disposição  não  da

senhora, mas de outros programas de interesse do governo do Estado. Também o Sr.

José Antônio, do Bairro João XXIII, um dos bairros mais pobres de São Sebastião do

Paraíso,  após  mais  de  20  anos  de  DER,  recebe  uma  aposentadoria  que  ele

questionou  na  Justiça.  Aliás,  não  só  ele,  mas  um  grande  grupo  de  pessoas

aposentadas naquele ano questionaram na Justiça  que os valores  que lhe  foram

pagos  à  época,  como  funcionários,  não  eram  os  reais  e  que  havia  diferenças,

principalmente em função daqueles planos de governo e das correções em época de

inflação. Ganharam na Justiça, e vários já receberam. Mas ele agora, provavelmente,

não vai receber. Tem uma filha deficiente, tem uma senhora doente, e ele também.

Essa vai ser a realidade. E aí eu vou falar: votei a seu favor, defendi o seu direito,

mas,  infelizmente,  a  maioria  do  pessoal  não  fez  desta  Casa  uma  Assembleia

Legislativa, mas, sim, uma Assembleia homologativa. Aquilo que o governo manda

eles homologam, simplesmente confirmam. E aí fica para trás o interesse maior da

sociedade. Esta Casa, que deveria ser um espaço justo, onde se pratica a justiça,

onde se faz um trabalho honesto e cristão, passa a trabalhar e a promover ações

para defender interesse próprio, que muitas vezes contraria o sentimento e a vontade

das pessoas, principalmente dos que mais precisam. Vejo que o governo busca o

dinheiro fácil. Existem muitos recursos cuja consecução não é tão simples, mas, com

uma parceria séria com os empresários, que hoje estão aguardando uma ação do

governo,  seria  possível  gerar  mais  empregos e  atrair  mais  empresas para  Minas

Gerais.  Na Secretaria  de Fazenda,  percebo uma inércia  total,  uma incompetência

total, o que prejudica os mineiros. Muito obrigado.
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O deputado Leonídio Bouças – Sr. Presidente, gostaria de, ao término da votação

desse projeto de lei, em 1º turno, o qual tive a oportunidade de relatar na Comissão

de  Constituição  e  Justiça,  congratular-me  com  os  demais  parlamenteares  desta

Assembleia, por termos trilhado esse caminho e encontrado uma solução para esse

grave problema financeiro enfrentado hoje  não só pelo  Estado mas também pela

União; e para os municípios, que estão gritando por socorro em razão da situação de

penúria em que vivem. Votamos certo, pois acreditávamos que tínhamos de achar um

norte. Já vivemos muitas situações desesperadoras no nosso estado, como quando

foi  privatizada  uma parte  da  Cemig,  em  razão  da  necessidade  de  se  pagar  aos

servidores.  Observei  a  mensagem  encaminhada  a  esta  Casa  pelo  governador

Fernando Pimentel,  falando sobre a grave situação econômica e que,  com a não

aprovação desse projeto, não haveria recursos necessários até para honrar a folha de

pagamento  dos  servidores  estaduais.  Lembro-me  da  década  de  1990,  no  meu

primeiro  mandato  nesta  Casa,  durante  o  governo  de  Eduardo  Azeredo.  Naquela

ocasião, o 13º salário dos servidores públicos estaduais era pago em oito parcelas.

Havia uma escala de pagamento àquela época. Será que o governador não queria

pagar aos servidores em dia? Claro que não. Ele queria honrar seus compromissos,

mas  não  existiam  recursos  necessários  para  fazê-lo.  Hoje,  vendo  a  situação  de

calamidade em que se encontra o Estado em termos de recursos, o governador, de

comum acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, encaminha a esta Casa um

projeto  de  lei  pedindo  autorização  para  usar  os  depósitos  judiciais  que  estão  ali

parados,  à  disposição  apenas  dos  bancos  que  são  os  custodiantes.  E  agora  o

governo  do  Estado  poderá  usar  esses  recursos  para  honrar  seus  compromissos

perante o povo mineiro. Nós não tínhamos outra saída. Agora, o que é importante?

Fazer oposição só por fazer? Não, nós temos aqui de vislumbrar situações, temos de

apontar  caminhos.  E  o  governador,  com  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

encaminhou esse projeto a esta Casa porque sentiu que havia um caminho que o

Estado poderia percorrer, e com segurança. Porque, ao destinar 30% dos depósitos

judiciais para o fundo de reserva, o governo do Tribunal de Justiça estará garantindo

o  pagamento  imediato  daquele  depósito  judicial,  que  haverá  de  ser  liberado  em

qualquer rincão do nosso estado, por qualquer juiz ou até pelo Tribunal de Justiça.
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Portanto, Sr. Presidente, apenas para encerrar, quero dizer que não está em risco o

depósito judicial a ser liberado. Fico aqui estranhando. Respeito as posições de todos

os deputados, todo mundo me conhece e sabe disso, mas dizer aqui que está sendo

retirado o dinheiro dos idosos, das criancinhas, da D. Maria, do Sr. Geraldo, isso não

é  verdade.  Está  sendo  dada  uma  informação  errada  para  o  público,  inclusive

espalhando-se um boato, que não é verdadeiro. E as pessoas podem até ficar com

medo daqueles depósitos judiciais não serem pagos. Isso não é verdade. Haverá um

fundo de reserva  de  30%,  que  garante  a  liberação imediata  do  depósito  judicial,

quando  for  dada  a  ordem  judicial  para  a  sua  liberação.  Mais  do  que  isso,  Sr.

Presidente, há ainda a garantia, num artigo da lei, de que, se os 30% não forem ainda

o  montante  necessário,  o  próprio  Judiciário,  o  juiz,  poderá  decretar  a  liberação

imediata do depósito judicial  nas contas do governo. Isso não acontecerá, porque

jamais haverá a liberação imediata de 30% dos depósitos judiciais numa mesma data.

Portanto,  votei  conscientemente de que achamos uma saída para que a União,  o

Estado e os municípios possam viver dias melhores ano que vem, e mesmo neste

segundo semestre. Temos que acreditar  que a nossa economia melhorará. Temos

que sair dessa guerra estabelecida, em que todos estão acreditando no caos. Porque,

em meio ao caos, não há investimentos; em meio ao caos, ninguém quer produzir

mais.  Então  temos  que  semear  a  concórdia  e  encontrar  novos  rumos,  novos

caminhos, para que possamos dar tranquilidade ao nosso povo. Portanto, parabéns à

Assembleia  de  Minas,  por  entender  este  grave momento  pelo  qual  passa a  vida

nacional  e  a  vida  mineira,  de  falta  de  recursos.  Temos  que  buscá-los  sem,

evidentemente, espalhar boataria e dizer que é um confisco. É o uso do dinheiro com

o fundo necessário para pagamento, assim que decidida uma ordem judicial. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O presidente – Muito obrigado, deputado Leonídio Bouças.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 18 horas, e de amanhã, dia 9, às

9 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária
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também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em epígrafe  aprova  as  contas  do  governador  do  Estado  referentes  ao

exercício de 2013.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo, em  26/6/2015,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão de Fiscalização  Financeira  e Orçamentária,  nos  termos do art.  218 do

Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1º do art. 218, foi concedido

prazo de 10 dias  para apresentação de emendas.  Cabe,  agora,  a  esta comissão

emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa aprovar as contas do governador do Estado

relativas ao exercício de 2013 e resulta de deliberação desta comissão, quando da

apreciação da Mensagem n° 642/2014, do governador do Estado, por meio da qual

as contas foram enviadas à apreciação da Assembleia Legislativa.

A Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA –,  Lei  n°  20.625,  de  17/1/2013,  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, teve suas fontes e investimentos previstos em

R$6,65  bilhões.  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.
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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. Já a

execução 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. 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%).

O Estado aplicou em manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE – o valor de

R$11,12  bilhões,  o  que  representa  31,66%  da  receita  resultante  de  impostos  e

transferências,  percentual  superior  ao  mínimo  estabelecido  pela  Constituição  da

República,  de 25%. Quanto aos repasses de recursos financeiros  à Fundação de

Amparo  à  Pesquisa  de Minas  Gerais  – Fapemig  –,  a análise  dos  demonstrativos

contábeis revelou que o valor repassado foi de R$299,60 milhões, ou seja, 1% da

receita  corrente  ordinária  arrecadada  no  exercício,  o  que  está  conforme  a

determinação constitucional.

Quanto às despesas com ações e serviços públicos de saúde – ASPS –, 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%.

A despesa com pessoal  não pode exceder  60% da receita corrente líquida, nos

termos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – (Lei Complementar Federal nº 101,

de 2000). 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%, abaixo do limite total

de 60% da RCL.
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Com relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da

Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  –  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.

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, baseado na Lei  Federal  nº  9.496,  de

1997,  correspondendo  a  80,73% do  total  do  endividamento,  e  o  contrato  com  a

Cemig, quitado em março de 2013, por meio de operações de crédito com o Bird, a

AFD e o Credit Suisse.

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.

Conclusão

Em  face do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno único,  do  Projeto  de

Resolução nº 17/2015.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Tiago Ulisses,  presidente  e relator  –  Gustavo Corrêa  –  Felipe  Attiê  –  Vanderlei

Miranda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 26/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.074/2013,  visa  declarar  de  utilidade

pública a Sociedade São Vicente de Paulo de Além Paraíba, com sede no Município

de Além Paraíba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  26/2/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  26/2015 tem  por  finalidade declarar  de  utilidade pública  a

Sociedade São Vicente de Paulo de Além Paraíba, com sede no Município de Além

Paraíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 26/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Bonifácio Mourão

– Isauro Calais – Cristiano Silveira – Antônio Jorge – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 385/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.614/2014, visa declarar de utilidade pública a

Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer – Ágape –, com sede no Município de

Contagem.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  385/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer – Ágape –, com sede no Município de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 34 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 385/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira,  relator – Antônio Jorge – João

Alberto – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 777/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.986/2011, tem por objetivo instituir a Semana

Estadual para Conscientização e Prevenção contra o HPV.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 777/2015 tem como finalidade instituir a Semana Estadual para

Conscientização  e  Prevenção  contra  vírus  do  papiloma  humano  –  HPV –,  a  ser

realizada anualmente na segunda semana de outubro.

O HPV possui mais de 200 variações diferentes, e certos tipos são encontrados em

neoplasias  como  o  câncer  de  colo  do  útero,  do  qual  se  estima  que  sejam

responsáveis  por  mais  de  90%  dos  casos  verificados.  Sua  principal  forma  de

transmissão é por contato sexual, sendo essa a doença sexualmente transmissível –

DST – mais frequente no mundo.

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.

No que toca aos aspectos jurídicos, cumpre-nos informar que à União compete

legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art.

22 da Constituição da República; 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  e  dos  chefes do  Executivo,  do Legislativo,  do  Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à matéria ora examinada. Infere-se,
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portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

É importante observar que o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que, na

semana  a  ser  instituída,  o  poder  público  promoverá  atividades  educativas  e  de

conscientização  das  mulheres,  extrapolando  a  esfera  legislativa  e  adentrando

domínio institucional próprio do Poder Executivo. Com efeito, a atividade legislativa

caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não pela

referência a medidas e ações concretas, de natureza tipicamente administrativa, as

quais  devem  ser  realizadas  conforme  juízo  discricionário  de  conveniência  e

oportunidade, a cargo do Poder Executivo.

Assim  sendo,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  no  1,  para

suprimir o comando inadequado e adequar o texto da proposição 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 777/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização e Prevenção do HPV.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Conscientização e Prevenção do Vírus do

Papiloma Humano –  HPV –,  a ser  realizada anualmente na  segunda semana de

outubro.

Parágrafo único – A data a que se refere o caput tem como finalidade conscientizar

a população sobre a transmissão do vírus, as doenças que provoca, a importância do

diagnóstico precoce e as formas de tratamento

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Cristiano Silveira –

Isauro Calais – João Alberto.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.005/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  4.245/2013, visa instituir  o Dia Estadual  da

Conscientização Rodoviária.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015  e  distribuída  às

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

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  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  1.005/2015  tem  por  finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  da

Conscientização  Rodoviária,  a  ser  comemorado  anualmente  em  4  de  setembro,

ocasião  em  que  serão  realizadas  atividades  que  visem  à  conscientização  da

população sobre a prevenção de acidentes de trânsito e à divulgação, pelo Estado,

de medidas voltadas ao setor rodoviário.

O autor da proposição, na justificativa que acompanha o projeto, informa que o dia

4 de setembro foi escolhido por ser o Dia Nacional de Conscientização Rodoviária,

estabelecido no X Encontro Federativo Interestadual Sindical das entidades filiadas à

Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estrada de Rodagem do

Brasil, realizado em Aracaju, entre os dias 21 e 23 de maio de 2013.

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.

Em  primeiro  lugar,  cumpre-nos  esclarecer  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.
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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.

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 à matéria ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria em exame, é importante esclarecer

que o parágrafo único do art.  1º  da proposição,  ao determinar  a divulgação,  pelo

Estado, de medidas para o setor rodoviário, extrapola a esfera legislativa e adentra

domínio institucional próprio do Poder Executivo. Com efeito, a atividade legislativa

caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não a

referência a medidas e ações concretas, de natureza tipicamente administrativa, as

quais  devem  ser  realizadas  conforme  juízo  discricionário  de  conveniência  e

oportunidade, a cargo do Poder Executivo.

Assim, para afastar a impropriedade apontada, bem como para adequar o texto do

art. 1º à técnica legislativa, apresentamos, ao final do parecer, a Emenda nº 1.

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 constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 1.005/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  da  Conscientização  Rodoviária,  a  ser

comemorado anualmente no dia 4 de setembro.

Parágrafo único – A data a que se refere o  caput deste artigo tem como objetivo

promover  a  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  dos  acidentes  de

trânsito e discutir medidas para o setor.”.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – João Alberto – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.033/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Isauro Calais, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  o  Conselho  Central  Diocesano da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  16/4/2015  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 1.033/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Central Diocesano da Sociedade de São Vicente de Paulo, 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 art. 40 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instrutores, benfeitores ou

equivalentes; e o inciso III determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à

Sociedade de São Vicente de Paulo, com personalidade jurídica, sede e atividades no

Município de Juiz de Fora e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.033/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Antônio  Jorge  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – João Alberto – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.084/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe, decorrente

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.375/2013, tem por objetivo instituir o Dia

do Agente de Segurança Penitenciário no Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/4/2015  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 1.084/2015 tem como finalidade instituir o Dia do Agente de

Segurança Penitenciário, a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho.

Justifica o autor  da proposição que a instituição da data comemorativa tem por

objetivo valorizar e homenagear esses profissionais, cujo serviço essencial garante a

segurança pública. A escolha da data se deve ao fato de, em 30 de julho de 2003, ter

sido criada no Estado a carreira de agente de segurança penitenciário, por meio da

Lei nº 14.695.

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.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que o estado está habilitado a

legislar sobre a matéria objeto da proposição com base na competência consagrada

no § 1º do art. 25 da Constituição da República, que lhe reserva as matérias que não

se enquadram no campo privativo da União ou do município.
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A instituição de data comemorativa não se encontra entre aquelas reservadas à

União, fixadas pelo art. 22, ou ao município, relacionadas no art. 30, razão pela qual

cabe ao estado membro legislar sobre o assunto.

De outra parte, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa

privativa da Mesa da Assembleia ou dos chefes dos Poderes Executivo e Judiciário,

do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  menção  à  matéria  ora

examinada.  Infere-se,  portanto,  que  não  há  reserva  de  iniciativa  a  inviabilizar  a

deflagração do processo legislativo por parte deste Parlamento.

Entretanto, o art. 2º do projeto estabelece que as solenidades comemorativas serão

elaboradas com o apoio do Poder Executivo e demais instituições competentes. Esse

comando não é apropriado, porque, de acordo com o princípio da separação dos

Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República, o Executivo não necessita

de comando legal do Legislativo para desenvolver suas atividades administrativas,

consideradas sua função típica.

Por  tal  razão,  apresentamos,  ao  final  deste parecer,  o Substitutivo nº  1,  com o

propósito de 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

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.084/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual do Agente de Segurança Penitenciário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Agente de Segurança Penitenciário, a ser

comemorado, anualmente, no dia 30 de julho.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro – João Alberto.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.180/2015

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 Médica de Governador  Valadares, com sede no

Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.180/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Médica de Governador Valadares, com sede no Município de Governador

Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  1º  do  art.  48  veda  a

remuneração  de  seus  dirigentes  e  associados;  e  o  parágrafo  único  do  art.  50

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade congênere,  sem fins  lucrativos  e  com registro  no  Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.180/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

João Alberto – Cristiano Silveira – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.203/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a  Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Muzambinho,  com

sede no Município de Muzambinho.

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 1.203/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Muzambinho, com sede no Município de

Muzambinho.

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. 9º e 29, parágrafo

único, determinam que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere sem fins lucrativos; e o parágrafo único do art.

33 impede a remuneração das atividades de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.203/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – João Alberto – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.285/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

com sede no Município de Passos.

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 1.285/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  –  Apac  –,  com sede no

Município de Passos.

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. 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.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.285/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Bonifácio Mourão – João Alberto – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.298/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Remanescentes  Quilombolas  e

Moradores da Comunidade de Esperança, com sede no Município de Belo Oriente.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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 1.298/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Remanescentes  Quilombolas  e  Moradores  da

Comunidade de Esperança, com sede no Município de Belo Oriente.

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. 7º

veda a remuneração das atividades de seus dirigentes, e o art. 12 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere sediada no Município de Belo Oriente.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.298/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Bonifácio Mourão – Isauro Calais – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.299/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a entidade Ação Ajude a Ajudar – AAA –, com sede no Município

de Coronel Fabriciano.

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 1.299/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Ação Ajude a Ajudar – AAA –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 5º

impede a remuneração das atividades de seus dirigentes e conselheiros; e o art. 40

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere de fins não econômicos, ou a entidade pública.
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Por fim, com o objetivo de adequar o nome da entidade ao consubstanciado em seu

estatuto constitutivo, apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.299/2015 com Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º e na ementa, a palavra “Associação” pelo termo “entidade”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Bonifácio Mourão

– Isauro Calais – Cristiano Silveira – Antônio Jorge – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.368/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.141/2011, tem por objetivo instituir a Semana

da Cultura Negra.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2015,  a  matéria  foi  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, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.368/2015 tem por finalidade instituir a Semana da Cultura

Negra,  a ser  comemorada,  anualmente,  no mês de novembro,  com o objetivo  de

mobilizar a sociedade e o poder público para uma reflexão sobre a importância da

cultura negra na formação cultural do País. No seu art. 2º, a proposição determina a

inclusão da data no calendário oficial do Estado; e no art. 4º, revoga a Lei nº 11.990,

de 1995, que institui o Dia Estadual da Consciência Negra e dá outras providências.

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.
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O art.  22  da  Constituição da República  relaciona as matérias  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 legislativa do estado membro está prevista no § 1º do art. 25, que lhe

reserva as matérias que não lhes sejam vedadas naquela Carta. 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.

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 faz referência à

matéria consubstanciada na proposição sob comento. Em decorrência disso, não há

óbice à deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Ressalte-se,  com  relação  ao  art.  2º  do  projeto,  que,  atualmente,  não  há  um

calendário oficial no Estado, pois cada secretaria estabelece as datas relacionadas

com  o  seu  campo  de  atuação  e,  se  for  o  caso,  as  atividades  específicas  que

desenvolverá. 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. Assim, torna-se desnecessário dispositivo para obrigar a inserção da

data comemorativa no calendário oficial do Estado, uma vez que ele inexiste.

É importante lembrar que o dia 20 de novembro foi escolhido como Dia Nacional da

Consciência Negra por marcar o dia da morte do líder negro Zumbi, considerado herói

da resistência antiescravagista no período colonial, no ano de 1695.

Por  tais  razões,  cumpre  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  redigido  no  final  deste

parecer, para suprimir o art. 2º; estabelecer a semana em que está compreendido o

dia 20 de novembro para a comemoração pretendida, com o intuito de centralizar a

reflexão sobre o tema no âmbito do Estado; e fazer as adequações necessárias 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 1.368/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana da Cultura Negra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana da Cultura Negra, a ser comemorada na semana

em que estiver compreendido o dia 20 de novembro.

Parágrafo único – A data instituída por esta lei tem como objetivo conscientizar a

sociedade  sobre  a  importância  da  cultura  negra  na  formação  da  nacionalidade

brasileira.

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

Art. 3º – Fica revogada a Lei nº 11.990, de 28 de novembro de 1995.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge,  relator – Isauro Calais – Cristiano

Silveira – João Alberto – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.492/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em análise visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Recuperação para  Dependentes  Químicos  São

Miguel Arcanjo – Comunidade Terapêutica São Miguel Arcanjo – CTSMA –, com sede

no Município de Itatiaiuçu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e

outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.492/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  de  Recuperação  para  Dependentes  Químicos  São  Miguel  Arcanjo  –

Comunidade Terapêutica São Miguel Arcanjo – CTSMA –, com sede no Município de

Itatiaiuçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 26 e no art. 29, que as atividades de seus diretores, conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não são remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens ou benefícios, de qualquer forma ou a qualquer título; e,

no  parágrafo  único  do  art.  27,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.492/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

João Alberto – Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.493/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de Lei  nº  5.644/2014,  institui  a  Semana Estadual  da

Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à  Prática  de  Condutas  Antissindicais  no

âmbito da administração direta e indireta dos Poderes do Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/5/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus 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  1.493/2015  pretende  instituir  a  Semana  Estadual  de

Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à  Prática  de  Condutas  Antissindicais  no

âmbito da administração direta e indireta dos Poderes do Estado, a ser realizada

anualmente na última semana do mês de março.

Estabelece, ainda, que essa data será incluída no calendário oficial de eventos do

Estado e que, durante a referida semana, poderão ser promovidas atividades, como

palestras,  debates,  propagandas  e  distribuição  de  folhetos,  que  visem  à

conscientização do servidor público sobre a prática de condutas antissindicais.

Em  sua  justificação,  o  autor  da  matéria  enfatiza  que  a  instituição  da  semana

proposta será um instrumento de fomento da conscientização de direitos e deveres,

da valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregados, da boa-fé

objetiva na negociação coletiva, da liberdade sindical e da democracia participativa.

A matéria em análise foi apresentada no final da legislatura passada, entretanto, por

decurso  de  prazo,  não  foi  analisada  por  esta  comissão  no  exercício  do  controle

preventivo de constitucionalidade.

Na análise jurídica, 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  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.

Por outro lado, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa



1205
____________________________________________________________________________

privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  menção  à  matéria  ora

examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada

a deflagração do processo legislativo.

Contudo, é preciso atentar para algumas inadequações.

Em  seu  art.  2°,  o  projeto  de  lei  em  análise  prevê  a  inclusão  da  semana  que

pretende instituir no calendário oficial de eventos do Estado. Entretanto, não há tal

calendário no Estado, uma vez que 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  referida  data.  Assim,  torna-se  dispensável  comando  legal  com  essa

finalidade.

Outro ponto a ser observado é o art. 3º da proposição, que determina a realização

de  eventos  como  palestras,  debates,  propagandas  e  distribuição  de  folhetos,

extrapolando a esfera legislativa e adentrando domínio institucional próprio do 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  a  referência  a  medidas  e  ações

concretas,  de  natureza tipicamente  administrativa,  as  quais  devem  ser  realizadas

conforme  juízo  discricionário  de  conveniência  e  oportunidade,  a  cargo  do  Poder

Executivo.

À vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº 1, que tem como finalidade de corrigir os problemas encontrados.

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 1.493/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de

Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e indireta dos Poderes do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e

Combate à Prática de Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e

indireta dos Poderes do Estado, a ser realizada anualmente na última semana do

mês de março.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  – Antônio  Jorge,  relator  –  Cristiano Silveira –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Elifaz – Abel –, com sede no Município de

São João del-Rei.

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 1.505/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Elifaz – Abel –, com sede no Município de São João del-Rei.

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 qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

art.  33 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.505/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Bonifácio Mourão

– Antônio Jorge – João Alberto – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.507/2015

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 Comunitária Farias Presente – Ascofap –, com sede

no Município de Guanhães.

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 1.507/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária  Farias  Presente  –  Ascofap –,  com sede no Município  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

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.  29  impede  a

remuneração das atividades de seus dirigentes, conselheiros e associados, sendo-

lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação, vantagem ou

benefícios,  de qualquer forma ou a qualquer  título;  e o art.  33 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere sem fins lucrativos, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.507/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – Cristiano Silveira,  relator – João Alberto – Isauro

Calais – Bonifácio Mourão – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.509/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  de  Santa  Rosa  –

Codesanta –, com sede no Município de Japonvar.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.509/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento de Santa Rosa – Codesanta –, com sede no Município

de Japonvar.

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. 14

impede a remuneração das atividades de seus dirigentes, conselheiros e associados,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e

o  parágrafo  único  do  art.  28  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere  registrada  no  Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.509/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.510/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ricardo Faria, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Artística Cultural de Contagem Mercadores de Ilusões

– ACMC –, com sede no Município de Contagem.

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.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.510/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Artística Cultural de Contagem Mercadores de Ilusões – ACMC –, 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

será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.510/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Antônio Jorge – João Alberto

– Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.514/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.128/2013, visa declarar de utilidade pública a
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Associação Lar dos Idosos Desamparados Padre Júlio  Maria de Lombaerde,  com

sede no Município de Mutum.

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 1.514/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lar dos Idosos Desamparados Padre Júlio  Maria de Lombaerde,  com

sede no Município de Mutum.

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. 25 e 37 vedam a

remuneração de sua diretoria;  e o art.  55 (com alteração registrada em 8/7/2002)

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com registro no Conselho Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.514/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:



1212
____________________________________________________________________________

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Desamparados Padre

Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de Mutum.”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.520/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.460/2014, visa declarar de utilidade pública o

Conselho Central de Passos da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Passos.

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 1.520/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Central de Passos da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Passos.

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 art. 40 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes;  e  o  inciso  III  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
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patrimônio remanescente reverterá ao Conselho Central de Piumhi da Sociedade de

São Vicente de Paulo.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.520/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

João Alberto – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.528/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Antônio  Lerin,  o  projeto  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Liga  Paracatuense  de  Esportes,  com  sede  no  Município  de

Paracatu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015  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 1.528/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Paracatuense de Esportes, com sede no Município de Paracatu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 12 veda a remuneração de

seus diretores,  conselheiros  e associados,  e o § 1º do art.  55 determina que,  na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e qualificada como de utilidade pública estadual.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.528/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Bonifácio Mourão – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.530/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.664/2014, visa declarar de utilidade pública o

Laprata Esporte Clube, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015  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 1.530/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Laprata Esporte Clube, com sede no Município de Lagoa da Prata.

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. 67

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
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entidade congênere, legalmente constituída e reconhecida como de utilidade pública;

e o § 1º do art. 77 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.530/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.534/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Conselho Cultural Campina-Verdense – Cocuca –, com sede no

Município de Campina Verde.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015  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 1.534/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  Cultural  Campina-Verdense  –  Cocuca  –,  com  sede  no  Município  de

Campina Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados, e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.534/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Bonifácio Mourão – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.661/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.639/2014, visa declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  da  Previdência  Social  e  do  Regime

Estatutário de Itajubá e Região – Asaprevir –, com sede no Município de Itajubá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/5/2015  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 1.661/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  da  Previdência  Social  e  do  Regime

Estatutário de Itajubá e Região – Asaprevir –, com sede no Município de Itajubá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que,  no estatuto constitutivo  da instituição,  o art.  43 determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere legalmente constituída; e o art. 45 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.661/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Antônio Jorge – João Alberto

– Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.894/2015

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 Amor em Gestos – AGE –, com sede no Município

de Pouso Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015  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 1.894/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amor em Gestos – AGE –, 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.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 21 veda a remuneração de

seus  diretores  e  conselheiros;  e  o  parágrafo  único  do  art.  26  determina  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à Associação

Emaús, com sede e atividades no Município de Pouso Alegre.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.894/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Antônio Jorge – João Alberto

– Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 13/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  Projeto  de  Lei  nº  13/2015,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.630/2013, proíbe os médicos

dos hospitais da rede pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos

de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 26/2/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição em análise obriga os médicos que trabalham nas unidades públicas

de saúde e nas privadas contratadas ou conveniadas que integram o Sistema Único

de Saúde – SUS – a disponibilizarem atendimento aos pacientes que necessitem.

Dispõe ainda que a utilização das dependências dessas unidades pelo médico para

atendimento  exclusivo  a  paciente  privado  configura  falta  de  disponibilidade  de

atendimento.

Segundo o autor, alguns médicos que trabalham nas unidades públicas de saúde e
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nas privadas contratadas ou conveniadas que integram o Sistema Único de Saúde se

recusam  a  atender  pacientes  pelo  SUS,  direcionando  o  atendimento  a  esses

pacientes para sua clínica ou consultório particular.

A matéria está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o disposto

no  art.  24,  XII,  da  Constituição  Federal,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos

estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  previdência  social,

proteção  e  defesa  da  saúde.  Dessa  forma,  as  três  esferas  de  governo  detêm

competência material para legislar sobre assuntos de saúde.

Além de a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do Estado, o

projeto não afronta norma alguma relativa à iniciativa do processo legislativo.  Por

isso, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta comissão, em uma

análise apenas formal, não há óbice à tramitação do projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 13/2015 na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o serviço prestado ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS –

nas instituições privadas de assistência à saúde contratadas ou conveniadas com o

sistema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É vedado  ao médico  que componha  equipe  de instituição  privada de

assistência à saúde contratada ou conveniada com o Sistema Único de Saúde – SUS

– deixar de prestar ao usuário assistência gratuita contratualizada com o sistema.

Art.  2º  –  As  instituições  privadas  de  assistência  à  saúde  contratadas  ou

conveniadas com o SUS entregarão ao usuário ou ao seu responsável,  no ato de

saída do estabelecimento, documento comprobatório informando que a assistência foi

prestada de forma gratuita pelo SUS, sem custos adicionais para o paciente.

Art. 3º – Compete à unidade de saúde apurar denúncia de cobrança indevida por

serviço de saúde contratualizado com o SUS prestado na unidade.

Art.  4º  – O órgão competente  do Estado fiscalizará  o cumprimento  do  disposto

nesta lei, em especial nas auditorias assistenciais realizadas nas instituições privadas
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de assistência à saúde contratadas ou conveniadas com o SUS, conforme o disposto

nos arts. 96-C e 96-D da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado.

Art. 5º – O disposto nesta lei aplica-se às instituições que integrem a rede pública

de saúde do Estado ou que recebam recurso público,  subvenção ou subsídio do

Estado por meio do SUS para a manutenção de suas atividades.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 43/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.089/2011, o qual, por sua vez, resultou do

Projeto de Lei nº 433/2007, proíbe as empresas concessionárias de serviços de água,

energia  elétrica  ou  telefonia,  particulares  e  públicos,  de  efetuar  a  suspensão  do

fornecimento  residencial  de  seu  serviço  nos  dias  que  especifica  e  dá  outras

providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Foi anexado ao projeto ora em análise o Projeto de Lei nº 1.730/2015. Nos termos

regimentais, compete a esta comissão igualmente pronunciar-se sobre a matéria de

que trata a proposição anexada.

Fundamentação

Em primeiro lugar, cabe destacar que proposições análogas tramitaram nesta Casa
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nas duas legislaturas anteriores, a saber, os Projetos de Lei nºs 932/2003, 433/2007 e

1089/2011. Em todos os casos, esta comissão analisou detalhadamente a matéria no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve modificação

jurídico-constitucional consistente que propiciasse interpretação renovada da matéria,

passamos a reproduzir boa parte da linha argumentativa já apresentada.

“A  proposição  sob  comento  visa  resguardar  valores  previstos  no  sistema

constitucional  em  vigor,  evitando  os  inconvenientes  resultantes  da  interrupção  do

fornecimento de serviços públicos essenciais nos dias reservados ao descanso, ao

lazer e à família. Nesse particular, saliente-se que o lazer é reconhecido como um

direito social no art. 6º da Constituição da República, a qual, no art. 226, reconhece a

família  como  base  da  sociedade,  assegurando-lhe  especial  proteção  do  Estado.

Esses parâmetros constitucionais devem nortear a análise da matéria, embora não

tenham, por si, condições de assegurar a constitucionalidade do projeto, que merece

exame mais aprofundado.

Para os serviços em questão – energia elétrica, telefonia e água –, a Carta Política

indica,  explícita  ou  implicitamente,  os  entes  políticos  competentes  para  a  sua

execução e para a edição de regras jurídicas sobre o tema.

A União desfruta da titularidade dos serviços públicos referentes à distribuição de

energia elétrica,  nos termos da alínea “b” do inciso XII  do art.  21 da Constituição

Federal.  Igualmente,  cabe  à  citada  entidade  política  –  e  somente  a  ela  –  a

competência privativa para legislar sobre energia elétrica, conforme o comando do

art. 22, IV. No exercício dessa prerrogativa normativa, a União editou a Lei nº 9.427,

de 1996, que regula o regime de concessão de serviços públicos de energia elétrica e

institui  a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel –, que é uma autarquia de

regime especial.  No âmbito estadual,  a Companhia Energética de Minas Gerais –

Cemig –, que tem a natureza jurídica de sociedade de economia mista, é a empresa

estatal encarregada da execução desses serviços no território mineiro.

Igualmente, a União também detém a competência para “explorar, diretamente ou

mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações”,

conforme dispõe o inciso XI do art. 21 da Constituição da República. O serviço é

regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, entidade autárquica
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federal instituída pela Lei nº 9.295, de 1996. O contrato de concessão dos serviços de

telefonia fixa para a região a que pertence Minas Gerais foi celebrado com a empresa

privada Telemar.

O Texto Constitucional não indica, de forma expressa, o ente federativo titular da

prestação  dos  serviços  de  saneamento  básico,  entre  os  quais  se  insere  o

fornecimento de água. A doutrina, contudo, reconhece o município como titular desse

serviço,  compreendido  como  de  interesse  predominantemente  local.  Em  Minas

Gerais, as atividades de abastecimento de água são desempenhadas pela Copasa-

MG, que é uma sociedade de economia mista, respeitadas as diretrizes estabelecidas

pela Lei Federal nº 11.445, de 2007, que cuida basicamente do saneamento básico.

Por outro lado, assinale-se que a Lei Federal nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o

regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, de que trata o

art.  175  da  Constituição  Federal,  estabelece,  no  §  3º  do  art.  6º,  que  não  se

caracteriza  como  descontinuidade  do  serviço  a  sua  interrupção  em  situação  de

emergência ou  após  prévio  aviso,  em decorrência  do  inadimplemento  do  usuário.

Aqui, cabe a observação de que o projeto em tela não afronta o referido dispositivo.

Pretende,  apenas,  evitar  que a suspensão dos citados serviços se inicie em dias

reservados ao descanso e ao lazer.

Quanto aos serviços públicos prestados por entidades da administração indireta,

poderá  o  estado  fixar  critérios  para  a  suspensão  dos  serviços,  desde  que esses

critérios  não  confrontem  normas  estabelecidas  pelo  poder  concedente,  seja  no

contrato de concessão, seja na regulamentação expedida pela agência reguladora ou

pelo poder público responsável pela matéria.

Ademais, a possibilidade de o estado federado colocar restrições aos cortes estriba-

se no reconhecimento de que tais serviços configuram uma relação de consumo, nos

termos do § 2º do art. 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, segundo o

qual  serviço  ´é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,  mediante

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.`. O mesmo diploma legal

traz o seguinte dispositivo, evidenciando que a prestação de serviço público se insere

no ramo do direito do consumidor:
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´Art.  22  –  Os  órgãos  públicos,  por  si  ou  por  suas  empresas,  concessionárias,

permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a

fornecer  serviços  adequados,  eficientes  e  seguros  e,  quanto  aos  essenciais,

contínuos.`.

É preciso lembrar que direito do consumidor é matéria de competência concorrente,

nos  termos  do inciso VIII  do  art.  24  da  Carta  Magna,  e  que,  por  conseguinte,  o

referido código é norma geral,  admitindo-se a sua complementação por legislação

estadual.

Cabe indagar se o estado, ao suplementar a legislação federal, pode fixar regras

para empresas privadas cujos contratos de concessão transcendem o espaço de seu

território, como é o caso do contrato de concessão de serviços de telefonia. Nesse

ponto,  divergimos  do  entendimento  anterior  desta  comissão,  que  admitia  essa

possibilidade.

Ora,  no  campo das  competências  legislativas  concorrentes,  o  critério  básico  de

distribuição  de  competências  é  o  do  interesse  predominante:  se  predomina  o

interesse regional,  a  competência  é  do  estado;  se  prevalece o  interesse local,  a

competência é do município; se o interesse preponderante transcende o território do

estado federado, a competência é da União. O fato de a concessão dos serviços de

telefonia  não se  limitar  ao  espaço de um  estado,  mas  abranger  um conjunto  de

estados, evidencia que o interesse não é regional, não podendo a Telemar submeter-

se a regras distintas entre os entes da Federação na execução do mesmo contrato.

A proposição merece, ainda, revisões pontuais. Por exemplo, não cabe à lei garantir

ao  cidadão  a  possibilidade  de  acionar  o  Poder  Judiciário  na  hipótese  de  seu

descumprimento, pois tal garantia já consta no Texto Constitucional, nos termos do

inciso XXXV do art. 5º, razão pela qual propomos a supressão da parte final do art.

2º. Além disso, a medição do consumo de cada serviço vem expressa nas contas,

motivo pelo qual se torna desnecessária a manutenção do art. 4º do projeto.

Por  outro  lado,  não se  justifica  a  manutenção do art.  5º  da  proposição,  o  qual

estabelece o prazo de 90 dias para a regulamentação da lei  pelo Executivo. Isso

porque tal prerrogativa tem fundamento direto nas Constituições da República (art.

84,  IV)  e  do  Estado  (art.  90,  VII),  as  quais  asseguram  ao  chefe  do  Executivo
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competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das

leis.  Assim,  o  mencionado  art.  5º  não  traz  novidade  ao  sistema normativo,  mas

apenas reproduz disposição constitucional, o que nos leva a suprimir o preceito.

No intuito  de  corrigir  esses equívocos,  apresentamos,  na conclusão desta peça

opinativa, o Substitutivo nº 1.”.

Não obstante os argumentos anteriormente aduzidos serem suficientes para bem

elucidar  as  questões  jurídicas  que  a  matéria  em  análise  suscita,  cabe  citar

manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito:

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  ACREANA  N.

1.618/2004.  REGRAS  QUE  PROÍBEM  O  CORTE  RESIDENCIAL  DO

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELAS CONCESSIONÁRIAS

POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE

SERVIÇO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  COMPETÊNCIA  DO  MUNICÍPIO  PARA

LEGISLAR  SOBRE  SERVIÇO  DE  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  AFRONTA AOS

ARTS.  22,  INC.  XII,  ALÍNEA B,  30,  INC.  I  E  V,  E  175  DA CONSTITUIÇÃO DA

REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.(ADI 3661, Relator(a): Min. CÁRMEN

LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC

10-05-2011 EMENT VOL-02518-01 PP-00001)

Se o serviço é de titularidade de outra esfera política da federação, não cabe ao

estado estabelecer normas para sua regulação. Diante disso, afigura-se juridicamente

necessário  alterar  o  texto  do  Substitutivo  nº  1  apresentado  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.089/2011 na última legislatura, o qual não estabelecia o limite ora mencionado, a fim

de que fique em perfeita sintonia com o entendimento adotado pela Corte Superior do

País.

Por último, tendo em vista a matéria de que trata o Projeto de Lei nº 1.730/2015, o

qual  se  encontra  anexo  à  presente  proposição,  estendemos  as  análises  ora

empreendidas ao conteúdo que tal projeto encerra.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 43/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe  a  empresa  prestadora  de  serviço  público  de  titularidade  do  Estado  de

suspender o fornecimento residencial de seus serviços na situação que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica a empresa prestadora de serviço público de titularidade do Estado

proibida de suspender o fornecimento residencial dos seus serviços em sextas-feiras,

sábados,  domingos,  feriados  e  no  último  dia  útil  anterior  a  feriado,  por  falta  de

pagamento das respectivas contas.

Parágrafo  único  –  O  consumidor  que  tiver  suspenso  o  fornecimento  nos  dias

especificados  no  caput  fica  desobrigado  do  pagamento  do  débito  que  originou  a

referida suspensão.

Art.  2º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  a  concessionária  às

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 53/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe “dispõe sobre  a

obrigatoriedade  de  os  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de  serviços,

inclusive  repartições  públicas,  de  afixarem  placa  visível  com  a  indicação:  Disque

Denúncia – 181 no Estado”.

Publicado  no Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação

A proposição em análise pretende obrigar estabelecimentos comerciais, industriais,

religiosos, prestadores de serviços e repartições públicas a manter, em local visível,

placa com os dizeres: “Disque Denúncia – 181”. O art. 2º do projeto estabelece as

especificações da referida placa e o art. 3º obriga a impressão dos mesmos dizeres

nas sacolas plásticas ou de papel.

Conforme anuncia o autor na justificação que acompanha o projeto, “é dever de

toda  a  população  quando  vê  alguma  irregularidade,  algum  ilícito,  algum  crime,

denunciar  à  polícia.  Assim,  o  projeto  apresentado  vem  exatamente  levar  a

conhecimento  da  população  a  possibilidade  de  denunciar  atitudes  criminosas”.

Depreende-se,  portanto,  que  o  projeto  se  apresenta  como  forma  de  campanha

educativa, com o objetivo de incentivar a população a denunciar práticas ilícitas.

Entretanto, deve-se ressaltar que o conteúdo do projeto não deve ser objeto de lei.

Afinal,  as leis devem conter normas gerais,  abstratas e cogentes, voltadas para a

ordenação social. Tais normas estabelecem padrões de conduta humana, aos quais

se ligam determinadas consequências  jurídicas,  ou estabelecem competências  ou

ainda contêm disposições de  caráter organizacional.  Por  outro lado,  o projeto em

estudo contempla em seu bojo medidas que consubstanciam campanhas educativas,

atividades tipicamente administrativas, que devem ser realizadas segundo as técnicas

de comunicação social mais adequadas. Assim, não compete ao legislador decidir

qual o meio de comunicação mais eficaz para se alcançar o objetivo perseguido pela

campanha educativa. Embora a afixação de placas informativas pareça ser, para o

autor do projeto, o meio mais adequado para se atingir o fim pretendido, futuramente,

com o avanço da tecnologia, essa técnica poderá tornar-se obsoleta e ser substituída

por outra mais eficiente pelos comunicadores sociais. Vê-se, então, que a matéria

objeto do projeto não deve ser disciplinada por meio de lei.

Especialmente  em  relação à  iniciativa  privada,  não  faz  sentido  o  poder  público

repassar para o particular um encargo que é seu, compelindo-o a arcar com os custos

de campanha por ele pretendida (art. 4º da proposição).

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 53/2015.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Luiz Antônio Jorge – João Alberto – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 229/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe “determina que todo

carnê, boleto, fatura, duplicata ou qualquer documento para pagamento contenham

código de barras, e que os mesmos sejam aceitos para liquidação em rede bancária”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a  esta  comissão analisar  a  proposição  ora  apresentada,  preliminarmente,

quanto  à  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 229/2015 pretende, nos termos de seu art. 1º, determinar que

todo carnê, boleto, fatura, duplicata ou qualquer documento para pagamento deverão

conter código de barras e serem aceitos para liquidação na rede bancária. O art. 2º

da proposição prevê um prazo de 90 dias para a adequação à nova exigência. Por

fim, o projeto prevê multa no caso de inobservância da lei.

Em que pese ao propósito do autor de facilitar aos consumidores o pagamento de

produtos ou serviços por eles adquiridos, a proposição encontra óbices de natureza

jurídica, conforme veremos a seguir.

Com relação ao aspecto da iniciativa legislativa, a matéria de que trata a proposição

disciplina tema afeto a proteção e defesa do consumidor, razão pela qual se insere no

âmbito da competência legislativa concorrente entre os estados, o Distrito Federal e a

União (art. 24, inciso VIII, da Constituição da República).

Entretanto,  a  matéria  posta  em  questão,  nos  moldes  apresentados,  constitui

ingerência indevida do Estado no domínio econômico, visto que pretende impor aos

fornecedores de produtos e serviços uma forma de recebimento de seus créditos, em
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patente  ofensa  ao  princípio  da  livre  iniciativa,  orientador  da  ordem  econômica  e

fundamento do nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º, inciso IV, e art.  170,

caput, ambos da Constituição da República).

Extrai-se do princípio da livre iniciativa que, em regra, não cabe ao poder público

criar  óbices à exploração de determinadas atividades econômicas,  exceto quando

houver fundamentação pertinente para tanto, ditada por razões de interesse público.

O que prevalece, no campo da livre iniciativa é a liberdade de gestão e atividade da

empresa,  devendo  eventuais  restrições  emanarem  da  própria  Constituição  da

República ou de leis editadas com fundamento nela.

No  caso  em  questão,  a  restrição  que  se  pretende  estabelecer  não  encontra

fundamento na Constituição.

É importante ressaltar que as relações de compra e venda são amparadas pela

liberdade contratual;  ademais,  a venda é uma decisão comercial  envolvendo uma

série de análises e riscos. Chegar ao ponto de negar a liberdade do comerciante de

escolher as formas de receber seus pagamentos poderia constituir  uma imposição

desmedida,  que,  ao  contrário  do  que  busca  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor,  geraria desequilíbrio nas relações comerciais.  A imposição de que os

fornecedores sempre recebam seus pagamentos por meio da rede bancária limita a

liberdade negocial, gerando até mesmo custos que acabam por onerar a atividade e,

em última análise, o próprio consumidor.

O que não se pode perder de vista é o direito de informação adequada e clara

sobre os diferentes produtos e serviços e sobre as formas de pagamento a que o

consumidor faz jus, conforme preceitua o art. 6º, III, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor.  Na busca do

equilíbrio nas relações de consumo, o referido código assegura expressamente ao

consumidor o direito à informação, que é um de seus princípios basilares. Assim, o

comerciante tem o direito de eleger a forma de pagamento que entenda ser a mais

conveniente, mas a informação ao consumidor deve ser clara e precisa.

No  julgamento  do  Recurso  Especial  nº  1133410,  no  qual  ficou  assentado  que

configura prática abusiva a diferenciação de preços para o apagamento em pecúnia,

por  meio  de  cheque  e  de  cartão  de  crédito  (não  parcelado),  o  ministro  relator



1229
____________________________________________________________________________

Massame Uyeda teceu alguns comentários sobre o direito do fornecedor de escolher

a forma de pagamento. Vejamos:

“(...)  ao  estabelecimento  comercial  é  conferido  o  direito  de  eleger  a  forma  de

pagamento que entenda ser a mais conveniente, segura e de maior credibilidade a

seus negócios, sem que isto acarrete qualquer violação ao direito do consumidor. É

certo, também, que o estabelecimento comercial sequer é obrigado a disponibilizar o

pagamento por meio de cartão de crédito de suas mercadorias. Se o faz, tal se dá

justamente pelas benesses que referido sistema lhe proporciona”.  (Julgamento em

16/3/2010).

Outro  aspecto  relevante  que  também  deve  ser  considerado  consiste  na

impossibilidade de esta  Casa Legislativa  instituir  uma norma dessa natureza,  que

viesse a ser aplicada aos fornecedores de energia elétrica, telefonia e água, cujos

serviços, por imperativo constitucional, são da titularidade de outros entes federados

que não o estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 229/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Cristiano Silveira – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 250/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 250/2015 “dispõe sobre

condições de vida e de trabalho dos profissionais  de limpeza urbana e dá outras

providências.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e do Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social, 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. 188, combinado com

o art. 102, III, “a” do mencionado regimento.
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Fundamentação

A proposição em exame pretende obrigar as empresas que executam serviços de

limpeza urbana a garantir aos trabalhadores do setor condições adequadas para o

exercício de suas funções. A seguir, conceitua limpeza urbana e estabelece, em onze

incisos,  as  exigências  que  correspondem  às  referidas  condições,  entre  as  quais

destacamos a instalação de micropontos de apoio aos profissionais, com espaço para

refeições,  troca  de  roupas  e  sanitários,  definição  de  pausas  oficializadas  para

descanso,  realização  dos  exames  que  especifica,  realização  de  campanhas

informativas,  promoção de eventos  e  atividades  culturais,  programas  de ginástica

laboral,  atividades  de  alfabetização  de  adultos,  programas  de  recuperação  de

dependentes químicos e acompanhamento psicológico.

Vale ressaltar que matéria semelhante tramitou nesta Casa na legislatura anterior.

Todavia, em que pese à iniciativa parlamentar, uma vez que a medida proposta, por

certo, eliminaria inúmeros problemas de saúde do trabalhador que exerce atividade

relacionada  a  serviços  de  limpeza,  tanto  na  esfera  pública  quanto  na  iniciativa

privada,  o  projeto,  nos  moldes  propostos,  se  depara  com  óbices  de  natureza

constitucional.

Em relação à prestação de serviços de limpeza urbana de natureza pública, deve-

se ressaltar  que na Carta  da República,  o art.  30,  I,  estabelece que compete  ao

município  legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local  e  o  art.  30,  IV,  assegura  ao

município a titularidade para a prestação de serviços, também com base no conceito

de interesse local.

Combinando-se  os  dispositivos  constitucionais  mencionados,  verifica-se  que  a

competência para prestar os serviços de limpeza urbana é dos municípios.

Sendo assim, não compete ao estado membro, sob pena de ofensa à autonomia

municipal,  legislar  sobre  a  forma  de  prestação  do  serviço  de  limpeza  urbana,

incumbindo  a  cada  município  sua  fixação  e  regulamentação.  Dessa  forma,  falta

amparo jurídico para o comando estabelecido no art. 4º do projeto, que determina o

cumprimento  da  norma  como  pré-requisito  para  participação  nos  processos  de

licitação de empresas do setor.

Além disso, o art. 2º do projeto estabelece uma série de condições consideradas
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adequadas  para  o  exercício  da  função.  Tais  normas  encontram-se  previstas  na

legislação federal e compõem um rol de direitos de proteção ao trabalhador contidos

na legislação trabalhista.

A regulamentação  do  Capítulo  V  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT,

aprovada  pelo  Decreto-Lei  nº  5.452,  de  1943)  por  meio  das  Normas

Regulamentadoras  –  NR –  do  Ministério  do  Trabalho  trouxe parâmetros  objetivos

relacionados  a  diferentes  aspectos  da  saúde  e  segurança  do  trabalhador,  como

inspeção do trabalho, ergonomia, normas de prevenção de acidentes, prevenção de

riscos  ambientais,  segurança  na  realização  de  diferentes  atividades  e  condições

sanitárias e de conforto no ambiente de trabalho, entre outros. Deve-se lembrar que

tais normas são de observância obrigatória  pelas  empresas privadas e públicas e

pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos

Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT.

Cabe ao empregador, inclusive, conforme a NR 1, informar aos trabalhadores os

riscos profissionais a que estes estão sujeitos e os meios para prevenir e limitar tais

riscos. No que diz respeito mais especificamente ao trabalho de limpeza urbana, a

NR 15,  que trata das atividades e operações insalubres,  classifica a atividade de

coleta e industrialização de lixo urbano como insalubre, devendo sua eliminação ou

neutralização ocorrer, conforme a CLT, com a adoção de medidas que conservem o

ambiente  de  trabalho  dentro  dos  limites  de  tolerância  ou  com  a  utilização  de

equipamentos de proteção individual – EPIs – ao trabalhador (art. 191 do Decreto-Lei

nº 5.452, de 1943).

Quanto aos EPIs, a CLT ainda dispõe que tais equipamentos devem ser fornecidos

gratuitamente pela empresa, em perfeito estado de conservação e funcionamento e

adequados ao risco, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa

proteção contra os riscos de acidentes e danos (art. 166 do Decreto-Lei nº 5.452, de

1943).

A realização  de  exames  periódicos  ocupacionais,  determinada  pelo  projeto  em

pauta,  também  é  prevista  pela  CLT  e  regulamentada  pela  NR  7,  que  trata  do

Programa de Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional  –  PCMSO –,  que deve  ter

caráter  de  prevenção,  rastreamento  e  diagnóstico  precoce  dos  agravos  à  saúde

relacionados ao trabalho.
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Cabe lembrar também que, no âmbito do Estado, o Código de Saúde, aprovado

pela Lei nº 13.317, de 1999, apresenta importantes disposições voltadas à proteção

da saúde do trabalhador, que também abrangem muitos dos comandos do projeto em

estudo. Entre elas, o inciso III do art. 60 determina que:

“Art. 60 – Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em caráter

suplementar e de acordo com sua competência legal:

(...)

II  –  executar  as  ações  de  vigilância  à  saúde  do  trabalhador,  observando  os

processos de trabalho e os danos à saúde causados pelo trabalho;

III – executar as ações de assistência à saúde do trabalhador.”

Com relação aos pontos de apoio, a NR 21, que trata dos trabalhos a céu aberto,

estabelece que é obrigatória a existência de abrigos para proteger os trabalhadores

contra intempéries. A norma ainda exige medidas que os protejam contra a insolação,

o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. A NR 24, que regulamenta as

condições  sanitárias  e  de  conforto  nos  locais  de  trabalho,  estabelece  percentual

mínimo de lavatórios e chuveiros para trabalhadores nas atividades insalubres, sendo

que os lavatórios devem ficar próximos aos locais das atividades. Nas atividades que

exigem  uso  de  uniformes,  como  é  o  caso  da  limpeza  urbana,  deve  haver  local

apropriado para vestiário dotado de armários.

Por  fim,  outro  item  apontado  pelo  projeto  em  estudo,  que  é  a  promoção  de

atividades  de  alfabetização  de  adultos,  é  atendido  pela  Educação  de  Jovens  e

Adultos, modalidade de ensino oferecida pelo poder público a estudantes com mais

de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental.

Percebe-se, portanto, que os objetivos pretendidos pelo projeto de lei em análise já

estão devidamente contemplados pela legislação. Além disso, o seu detalhamento em

uma nova lei poderia tornar as disposições desatualizadas em face de alterações na

legislação federal. Consideramos que eventuais falhas em relação ao cumprimento

das  normas  em  vigor  exigem,  em  verdade,  um  incremento  das  atividades  de

fiscalização pelas autoridades competentes.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 250/2015.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – João Alberto – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 251/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe “dispõe sobre  a

obrigatoriedade de afixação de cartazes sobre a Síndrome Alcoólica Fetal – SAF –

nas unidades públicas de saúde do Estado”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em 7/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer.

Compete agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  a  constitucionalidade  e  a

legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende tornar obrigatória a afixação de cartazes sobre

a Síndrome Alcoólica Fetal – SAF – nas unidades públicas de saúde do Estado. Na

justificação da proposição, o autor afirma que a “SAF é causada pelo consumo de

álcool pelas mulheres grávidas. Quando a futura mãe bebe, o álcool é passado para a

criança pela placenta e pode ter muitos efeitos tóxicos. A bebida alcoólica prejudica

algumas  áreas  do  cérebro  do  bebê  e  compromete  funções  importantes,  como  o

equilíbrio, o aprendizado, a memória e o relacionamento social”.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  ressaltar  que  a  proposição  semelhante  tramitou  na

legislatura passada (Projeto de Lei n° 3.675/2012), tendo esta comissão concluído

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

n°  1,  que  apresentou;  contudo,  reexaminando-a,  entendemos  ser  necessária  a

revisão  do  posicionamento  adotado,  tendo  em  vista  a  existência  de  óbices  de

natureza constitucional e legal para legislar sobre a matéria.

Quanto à competência para legislar, a Constituição Federal, nos incisos XII e XV do

art.  24,  respectivamente,  estabelece  a  competência  concorrente  do  Estado  para

legislar sobre a proteção e defesa da saúde e proteção à infância. Ainda, no art. 25, §
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1º,  prevê que “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição”.

A proteção à  criança e  ao  adolescente  e  a  obrigação  de cuidado  dos  pais  ou

responsáveis estão previstas na Lei Federal n° 8.069, de 1990, denominada Estatuto

da Criança e do Adolescente – ECA –, que, em seu art. 4°, estabelece ser “dever da

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com

absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos  referentes  à  vida,  à  saúde,  à

alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. A garantia

de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer

circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância

pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d)

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à

infância e à juventude.

Feitas tais considerações iniciais, passemos à análise do conteúdo da proposição.

Em que pese à competência concorrente do Estado para legislar sobre o assunto,

observa-se que o projeto em exame busca dar um status legal a matéria que, por sua

natureza, é de caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação

do Poder Executivo.

A afixação de cartaz, na verdade, se configura na publicização de informação de

interesse público ou de campanha, ou seja, na verdade, cuida de um aspecto da

comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas

pela administração pública e pelos seus órgãos, visando colocar-se junto à opinião

pública, democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando contas

de seus atos e dando efetividade às ações administrativas.

Não há como negar a necessidade de as instituições governamentais divulgarem

seus planos, projetos, deliberações, atos e políticas públicas, também como forma de

dar  efetividade  ao  princípio  da  publicidade.  Entretanto,  tal  necessidade  deve  ser

avaliada pelo  órgão responsável  pela  administração do interesse público,  sempre

atento às suas possibilidades e às necessidades concretas da população. Vê-se que,

na maior parte dos casos, cabe ao Executivo, no uso da discricionariedade que lhe foi

conferida pela Constituição, a realização de tais medidas.
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O Poder Legislativo deve atuar no plano da abstração e da generalidade; não pode,

portanto, determinar a implementação de programa ou ação governamental, sob pena

de  invadir  a  competência  do  Executivo,  violando  o  princípio  da  separação  dos

Poderes.  Nesse sentido,  tem-se pronunciado  exaustivamente  o  Supremo Tribunal

Federal – STF – em inúmeros julgados, em especial:

“(...)  O princípio constitucional  da reserva de administração impede a ingerência

normativa  do  Poder  Legislativo  em  matérias  sujeitas  à  exclusiva  competência

administrativa  do  Poder  Executivo.  É que,  em tais  matérias,  o Legislativo  não se

qualifica  como instância  de  revisão  dos  atos  administrativos  emanados  do Poder

Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de

grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos

de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito

desempenho  de  suas  privativas  atribuições  institucionais.  Essa  prática  legislativa,

quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão

funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar

e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação

político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas

institucionais” (Medida Cautelar na ADI nº 2.364).

“(...)  Separação  e  independência  dos  Poderes:  pesos  e  contrapesos:

imperatividade,  no  ponto,  do  modelo  federal.  1.  Sem embargo de diversidade de

modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado de Direito, tem sido

sempre  concebido  como  instrumento  da  recíproca  limitação  deles  em  favor  das

liberdades clássicas: daí constituir em traço marcante de todas as suas formulações

positivas  os  'pesos e  contrapesos'  adotados.  2.  A fiscalização legislativa  da  ação

administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à

separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a

Constituição  da  República  pode  legitimar.  3.  Do  relevo  primacial  dos  'pesos  e

contrapesos'  no  paradigma  de  divisão  dos  Poderes,  segue-se  que  à  norma

infraconstitucional – aí incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados-

membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que

não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da
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República.  4.  O poder  de  fiscalização legislativa  da  ação administrativa  do  Poder

Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional,

no  plano federal,  e  da  Assembleia  Legislativa,  no  dos  Estados;  nunca,  aos  seus

membros  individualmente,  salvo,  é  claro,  quando  atuem  em  representação  (ou

presentação) de sua Casa ou comissão. III. Interpretação conforme a Constituição:

técnica de controle de constitucionalidade que encontra o limite de sua utilização no

raio das possibilidades hermenêuticas de extrair do texto uma significação normativa

harmônica com a Constituição” (ADI nº 3.046/SP).

Sendo  assim,  no  que  se  refere  aos  estabelecimentos  públicos,  as  instituições

governamentais  poderão  determinar  a  implementação  da  campanha  ou  ação

governamental,  não  apenas  por  meios  de  afixação  de  cartazes,  mas  por  todo  e

qualquer meio possível dentro dos limites legais e financeiros. Querer limitar tal ação

à afixação de cartazes poderá, em vez de propiciar a publicidade ou discussão do

tema, levar à sua ineficácia ou engessamento por parte do ente responsável pela

medida.

É importante lembrar que há outros meios para atingir o fim colimado, como, por

exemplo, campanhas publicitárias veiculadas na televisão e no rádio, cujo alcance e

poder de difusão se mostram bem maiores que os do cartaz, permitindo, também,

campanhas de conscientização sobre os mais diversos assuntos.

Ademais, a se admitir a aprovação do projeto nos termos propostos, nada haveria

de  impedir  que  outros  projetos  similares  fossem  apresentados,  como  já  vem

ocorrendo, objetivando obrigar a afixação de inúmeros outros cartazes contendo as

mais variadas informações de interesse público, o que não se mostra razoável.

O princípio da razoabilidade, que se configura em uma das vertentes do princípio da

legalidade, requer da norma equilíbrio, moderação, adequação dos meios aos fins, e

que ela não seja arbitrária nem caprichosa, conforme ensina Luis Roberto Barroso

(Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Editora Saraiva, p. 205). Ainda

segundo  o  magistério  desse  autor,  desdobra-se  daquele  o princípio  da  menor

ingerência  possível  para  atingir  determinado  fim,  ou  seja,  para  atingir  um  fim,  o

Estado  deve  optar  pelo  meio  que  representa  menor  interferência  na  vida  e  nos

negócios privados. Sobre a razoabilidade, destacamos decisão do STF:
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“(...) As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, critérios de

razoabilidade,  que  guardem  estrita  consonância  com  os  padrões  fundados  no

princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem

ajustar-se  à  cláusula  que  consagra,  em  sua  dimensão  material,  o  princípio  do

substantive due process of law.  Lei distrital que, no caso, não observa os padrões

mínimos de razoabilidade” (Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade

n° 2.667-4/DF).

Em que pese ao nobre intuito parlamentar, e não obstante a importância no cuidado

com as gestantes e as crianças, não nos parece razoável legislar sobre a matéria.

Entendemos que o Estado não pode tutelar a totalidade das relações sociais que se

apresentam  como  problemas  específicos.  Além  disso,  existem  inúmeras  outras

doenças ou distúrbios que podem afetar a criança ou a gestante, de maneira que não

seria possível a edição de uma lei para cada situação particular, o que impossibilitaria

a aplicação da medida proposta.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 251/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Cristiano Silveira – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 327/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

instalação  de  material  antiderrapante  em  escadas  e  rampas  nos  locais  que

especifica”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 12/3/2015,  a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  jurídico,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,

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

O projeto em tela pretende tornar obrigatória a fixação de fita-lixa ou faixa adesiva

antiderrapante em degraus de escadas e em rampas, nas áreas internas e externas

dos  estabelecimentos  das  redes  públicas  de  ensino  e  de  saúde  e  em  locais  de

prestação de serviços à população.

Segundo o projeto, na instalação de fitas ou faixas antiderrapantes em escadas, a

distância  deve ser,  preferencialmente,  de  3  a  4  centímetros  contados  a  partir  da

aresta do degrau; e, em rampas, de 10 a 15 centímetros.

Naturalmente, a motivação subjacente à proposição consiste na proteção da saúde

física das pessoas, pois o material  antiderrapante tende a reduzir  a ocorrência de

quedas em escadas e rampas.

É importante ressaltar que proposição semelhante tramitou na legislatura passada,

o Projeto de Lei n° 2.537/2011, que foi arquivado sem análise desta comissão.

Os estados, segundo o art. 24, XII, da Constituição Federal, possuem competência

concorrente para legislar sobre defesa da saúde. Desse modo, à União compete a

edição de  normas  gerais,  e  aos  estados  a  suplementação  para  atender  às  suas

peculiaridades locais.

Em relação à repartição de competências entre os entes da Federação, o princípio

geral que a norteia é o da predominância do interesse. Assim, cabem à União as

matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  aos  estados  aquelas  em  que

predomina  o  interesse  regional  e,  finalmente,  aos  municípios  aquelas  em  que

predomina o interesse local.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que a matéria versa sobre tema

que se insere no rol de competência legislativa municipal. Com efeito, os municípios

detêm  a  competência  legiferante  sobre  questões  atinentes  a  edificações  ou

construções realizadas no seu território, bem como sobre assuntos concernentes à

exigência de equipamentos de segurança em imóveis destinados a atendimento ao

público. O Código de Posturas de Belo Horizonte – Lei Municipal n° 8.616, de 2003 –,

por exemplo, além de outras leis municipais, cuidam do assunto.

Confira-se,  a  propósito,  o  entendimento  do  Supremo Tribunal  Federal  –  STF  –

acerca da matéria:
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“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.”  (AI 491.420-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em

21-2-2006, Primeira Turma, DJ de 24-3-2006.) No mesmo sentido: RE 795.804-AgR,

rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 29-4-2014, Segunda Turma, DJE de 16-5-

2014.

Para além do vício formal, de incompetência legislativa na matéria, a proposição

entra a disciplinar o assunto descendo a pormenores que melhor se enquadrariam em

atos de natureza infralegal.

Confirmando tal entendimento, destacamos que 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 seu art. 5° determina o seguinte:

“o projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso

comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os

percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar

os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.”

Dessa forma, compete ao órgão técnico estabelecer a explicitação pormenorizada

das características  físicas que devem possuir  os  pisos de  escadas e  rampas,  de

maneira que tal matéria não deve vir expressa em textos legais, mas em instrumentos

normativos  dotados  de  maior  flexibilidade,  pois  nada  impede  que  venham  a  ser

desenvolvidos  outros  tipos  de  piso  antiderrapante  com  características  diversas

daquelas  prescritas  na  proposição  em  exame  e  ainda  mais  eficientes.  Tal

possibilidade só faz evidenciar a inadequação da norma legal para instituir medida

dessa natureza.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 327/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge,  relator – Isauro Calais – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 451/2015

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 3.041/2012, estabelece que “fica assegurado

às  farmácias  e  às  drogarias  o  direito  de  manter  ao  alcance  dos  usuários

medicamentos isentos de prescrição médica.”

Publicado no Diário do Legislativo de 14 de março de 2015, o projeto foi distribuído

às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte para receber parecer.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da proposição, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o

art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Primeiramente, há que se salientar que proposição similar tramitou nesta Casa na

legislatura passada,  o Projeto de Lei  nº  3.041/2012,  que obteve,  no âmbito desta

comissão,  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Como  não

houve  alterações  constitucionais  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação do projeto, ratificamos o posicionamento expressado anteriormente e

reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A proposição tem por escopo assegurar às farmácias e às drogarias do Estado o

direito de organizar, em área de circulação comum, expostos em autosserviço e ao

alcance direto do consumidor, todos os medicamentos isentos de prescrição médica,

tais como analgésicos, antitérmicos, complementos vitamínicos e antiácidos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – Anvisa – baixou

a Resolução nº 41, de 26 de julho de 2012, que altera a Resolução nº 44, de 17 de

agosto  de  2009,  que  dispõe  sobre  boas  práticas  farmacêuticas  para  o  controle

sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da

prestação  de  serviços  farmacêuticos  em  farmácias  e  drogarias  e  dá  outras

providências, e revoga a Instrução Normativa nº 10, de 17 de agosto de 2009.
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Com efeito, a Resolução nº 44, de 2009, determinava que os medicamentos isentos

de prescrição fossem posicionados  atrás  do  balcão,  com o  objetivo  de  reduzir  a

automedicação e evitar o uso irracional de medicamentos pela população.

Ocorre que a resolução citada foi amplamente questionada pelo setor produtivo e

rendeu à Anvisa cerca de 70 processos judiciais, conforme informação prestada no

site da referida agência.

De  acordo  com  o  estudo  apresentado  por  um  grupo  de  trabalho  da  Anvisa,  a

Resolução  nº  44,  agora  alterada,  não  contribuiu  para  reduzir  o  número  de

intoxicações no País. Esse estudo apontou também para uma concentração maior de

mercado, evidenciando o predomínio da prática da “empurroterapia” com prejuízo ao

direito de escolha do consumidor no momento da compra desses produtos.

Após uma consulta pública realizada em abril de 2012 e com base nas evidências

de  que  a  Resolução  nº  44/2009,  no  que  diz  respeito  ao  posicionamento  dos

medicamentos  isentos  de  prescrição,  não  trouxe  benefícios  ao  consumidor,  a

Diretoria Colegiada da Anvisa decidiu alterar a norma e permitir que os medicamentos

de  venda  livre  sejam  posicionados  ao  alcance  do  consumidor  nas  gôndolas  das

farmácias e drogarias do País.

Isso  posto,  de  acordo  com  a  Resolução nº  41,  de  2012,  o  §  2º  do  art.  40  da

Resolução  da  Diretoria  Colegiada  nº  44/2009  passou  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 40 – (…)

§ 2º – Os medicamentos isentos de prescrição poderão permanecer ao alcance dos

usuários para obtenção por meio de autosserviço no estabelecimento.”

A Constituição da República insere na órbita da competência concorrente da União,

dos estados e do Distrito Federal a edição de normas que dizem respeito à proteção

à saúde e à defesa do consumidor.

A Assembleia Legislativa, por sua vez, encontra-se habilitada para dispor sobre a

matéria, em consonância com o preceito constante no art. 61, XVIII, da Constituição

do Estado.

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  outros  aspectos,  de  natureza  técnica,  serão

analisados pela comissão de mérito competente.
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Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 451/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge,  relator – Isauro Calais – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 554/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.330/2011, “dispõe sobre a assistência pública

e gratuita na área de arquitetura, urbanismo e engenharia para habitação de interesse

social voltada à população de baixa renda no Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188

do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento  assegura  o  direito  à  assistência  pública  gratuita  nas

áreas  de  arquitetura,  urbanismo  e  engenharia  para  a  realização  de  estudos,

pesquisas, projetos e execução voltados para a habitação de pessoas de baixa renda

no Estado. O projeto determina que essa assistência técnica observará as seguintes

diretrizes:  otimização  e  qualificação  do  uso  e  aproveitamento  racional  do  espaço

edificado e de seu entorno; formalização do processo de implantação e edificação;

saneamento de áreas de risco e de interesse ambiental; promoção da regularização

urbanística, fundiária e edilícia; e fomento à inovação tecnológica.

O  projeto  define  população  de  baixa  renda  a  incapaz  de  promover  as  ações

necessárias para construção, reforma ou adequação, ampliação ou estruturação e
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regularização de sua habitação. Estabelece, ainda, que a ordem de atendimento para

a  prestação  de  tais  serviços  será  determinada  pelos  conselhos  municipais  de

habitação. Ademais, a proposição prevê que a assistência pública de que se cogita

será  realizada  pelos  Executivos  municipais,  que  deverão  instituí-la  como  serviço

público municipal, mediante lei específica.

Antes  de  analisar  o  conteúdo  da  proposição,  ressaltamos  que  ela  é  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.330/2011, arquivado ao final da legislatura

passada, sem análise desta comissão.

Não obstante a preocupação do parlamentar com a assistência técnica à população

de baixa renda para a construção de moradia, analisando-se a proposição conclui-se

que ela não inova o ordenamento jurídico estadual, além de estabelecer atribuição

para os outros entes federativos, o que afronta o princípio da autonomia municipal.

A ausência  de  caráter  inovador  do  projeto  deve-se  ao  fato  de  já  existir  norma

estadual que criou o Programa Mineiro de Apoio e Orientação Técnica à Construção,

à Reforma e à Melhoria de Moradia para Famílias de Baixa Renda – Promorar. Esse

programa  foi  instituído  pela  Lei  nº  11.622,  de  1994,  cuja  finalidade  é  fornecer

assistência  técnica  gratuita  às  famílias  de  baixa  renda,  considerando-se  como tal

aquela  cuja  renda  seja  de  até  30  Unidades  Padrão  Fiscal  de  Minas  Gerais  –

UPFMGs.  Cabe  ao  Executivo  tomar  as  medidas  cabíveis  para  garantir  essa

assistência técnica e, consequentemente, a aplicação da lei.

A concepção  da  lei  em  sentido  material  escuda-se,  tradicionalmente,  em  três

características básicas: a generalidade, a abstração e a novidade. A primeira refere-

se ao número indeterminado de destinatários; a segunda diz respeito à situação de

aplicação da norma, que se renova em face dos comportamentos que ela regula; e a

novidade  consiste  na  criação  ou  extinção  de  direitos  e  obrigações,  ou  seja,  na

modificação de situações  jurídicas  anteriores.  Esse atributo  da  novidade pode se

manifestar de várias maneiras, seja quando o legislador disciplina uma matéria que

carecia  de  normatividade,  seja  quando  modifica  a  lei  anterior  para  ampliar  ou

restringir seu conteúdo, ou quando revoga, pura e simplesmente, a norma precedente

que tratava da matéria. Se a lei padece de qualquer desses atributos, especialmente

a  novidade,  não  pode ser  considerada  lei  em  sentido  estrito,  pois  é  próprio  das

normas modificar situações jurídicas anteriores.
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Quanto às disposições do projeto que estabelecem atribuições para os municípios,

embora  se  revistam  de  cunho  inovador  não  têm  fundamento  na  Constituição  da

República, que tem como um dos princípios básicos o da autonomia municipal, que

se revela  principalmente  na  fórmula  do  interesse local,  previsto  no  art.  30,  I,  da

referida Constituição, o qual determina que “compete aos Municípios legislar sobre

assuntos  de  interesse  local”,  que  é  definido  na  doutrina  clássica  como  a

predominância do interesse do município sobre o eventual interesse do Estado ou da

União, e abarca uma pluralidade de serviços e atividades, alguns dos quais estão

expressamente previstos na Lei Maior, tais como a criação e a supressão de distritos,

a proteção do patrimônio histórico-cultural local e os serviços públicos de transporte

coletivo, que têm caráter essencial.

Assim, o Estado, no exercício de sua competência legiferante, não poderá instituir

serviços públicos a cargo dos municípios nem criar  ou extinguir atividades que se

enquadram  no  interesse  local.  Igualmente,  não  poderá  criar  órgãos  públicos

municipais nem estabelecer direitos e obrigações para os servidores públicos locais,

sob pena de contrariar o princípio da autonomia municipal. Aqui, é oportuno assinalar

que o art. 34, VII, “c”, da Constituição da República admite, em caráter excepcional, a

intervenção federal  no  Estado para  assegurar  a observância desse princípio,  que

norteia a atuação legislativa e administrativa dos entes locais.

Se o assunto, por sua peculiaridade, tem relação direta e imediata com a vida da

coletividade local, cabe ao município – e somente a ele – a disciplina da matéria nos

limites de seu território, o que afasta a competência do Estado e da União. O que não

se admite, em face do sistema constitucional vigente, é a interferência na esfera de

atribuições  dos  municípios,  que,  na  condição  de  entidades  federadas,  gozam  de

autonomia para gerir as atividades que lhes são inerentes.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 554/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Luiz Humberto Carneiro.



1245
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 572/2015

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 nº 557/2011, “dispõe sobre o ressarcimento ao

Estado, via 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 ou ocorrências policiais.”

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  20/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos  de Lei  nos 838/2015, de autoria  do deputado

Inácio Franco, que “dispõe sobre o ressarcimento ao Estado, por via de cobrança na

fatura de serviços telefônicos, por despesas decorrentes do acionamento indevido

dos  serviços  telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou

resgates, combate a incêndios ou ocorrências policiais”, 1.841/2015, de autoria da

deputada Rosângela Reis, que “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”,  e 1.842/2015, de autoria do deputado

Fred Costa, que “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”.

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 em análise determina, nos termos de seu art. 1º, que o responsável

pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências

envolvendo  remoções  ou  resgates,  combate  a  incêndios  ou  ocorrências  policiais

deverá  ressarcir  aos  cofres  públicos,  mediante  cobrança  na  fatura  de  serviços
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telefônicos da linha utilizada para a chamada, as eventuais despesas relacionadas ao

atendimento.

Nos parágrafos do art. 1º, define-se o que é considerado acionamento indevido dos

serviços mencionados no  caput e  assegura-se ao responsável  por  ele o  direito  à

ampla defesa.

No art. 2º, estabelece-se que os órgãos e as instituições públicas responsáveis pela

prestação dos serviços de emergência de que trata a proposição deverão divulgar

tabelas de custos, abrangendo, separadamente, cada etapa das rotinas relacionadas

ao atendimento das emergências,  bem como adotar  as medidas administrativas e

operacionais,  junto  às  operadoras  dos  serviços  de  telefonia,  necessárias  à

identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  à  posterior  cobrança  dos

valores correspondentes aos ressarcimentos das despesas efetuadas.

O art. 3º determina que os ressarcimentos terão como objeto único a cobertura das

despesas com acionamentos indevidos, tendo em vista a manutenção da capacidade

de pronta resposta dos serviços disponibilizados à população.

Inicialmente,  ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição com o  mesmo conteúdo 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.

Verifica-se o intuito  da proposta de coibir  a  prática de ligações telefônicas para

órgãos  de  segurança  e  saúde  pública  relatando  fatos  que,  a  despeito  de  serem

inverídicos, provocam a atuação desses serviços. Conforme salienta o autor em sua

justificação,  tal  comportamento  não  apenas  implica  em  despesas  extras  para  o

Estado, mas também coloca em risco a vida daqueles que realmente precisam de

socorro.

Passemos, então, à análise da proposição.

A proposição busca preservar o interesse público e a boa atuação da administração

pública ao mesmo tempo que pretende coibir infrações por parte da população.

A prática popularmente conhecida como “trote telefônico” é uma ação já repudiada

pelo Direito Penal,  tendo em vista o seu caráter lesivo à administração pública, à

coletividade e, mesmo, à vida.
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As medidas a serem repudiadas, nos termos do projeto, podem ser enquadradas

em tipos penais previstos nos arts. 266 e 340 do Código Penal Brasileiro – Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –, quais sejam de interrupção ou perturbação

de  serviço  telegráfico  ou  telefônico  ou  de  comunicação  falsa  de  crime  ou  de

contravenção.

Confira-se a seguir o teor dos referidos dispositivos, in verbis:

“Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico

Art.  266  –  Interromper  ou  perturbar  serviço  telegráfico,  radiotelegráfico  ou

telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo  único  –  Aplicam-se  as  penas  em  dobro,  se  o  crime é  cometido  por

ocasião de calamidade pública.

(...)

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 340 – Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime

ou de contravenção que sabe não se ter verificado:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Ainda o art. 41 da Lei de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de

outubro de 1941 – prevê pena de prisão simples e de multa a quem provocar “alarma,

anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir

pânico ou tumulto.”

Não  obstante,  a  esfera  administrativa  não  se  confunde  com  a  esfera  penal,

podendo  a  sanção  administrativa  que  se  pretende  impor  ser  aplicada

cumulativamente com as penalidades previstas no Código Penal Brasileiro.

Assim, não havendo óbice de natureza jurídica para a criação da obrigação, caberá

à comissão de mérito proceder à análise sobre a conveniência e a efetividade da

medida frente aos aspectos práticos que envolvem a prestação dos serviços públicos

tratados no projeto. Também deverão ser analisadas as possíveis consequências da

implementação da medida, bem como os aspectos relativos à sua operacionalização.

No  que  tange  à  garantia  de  ampla  defesa  ao  responsável  pelo  acionamento

considerado indevido, tratado no § 2º do art. 1º do projeto, ressaltamos o disposto no

art. 5º, LV, da Constituição da República, que dispõe que “aos litigantes, em processo
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judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e

a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes,"

Embora o dispositivo observe o que estabelece a Constituição Federal, o citado § 2º

não  informa  como essa  defesa será  garantida  ou  a  quem  competirá  o  processo

administrativo  para  apuração  do  fato.  Dessa  forma,  propomos,  por  meio  do

Substitutivo nº 1, ao final apresentado, a alteração do projeto, de forma a dispor que o

procedimento será fixado em regulamento.

Algumas considerações também devem ser tecidas sobre o disposto na parte final

do art. 2º, que decorre da forma de cobrança eleita pela proposição. A cobrança em

fatura de serviços telefônicos implica a atribuição de obrigações aos concessionários

de serviços públicos federais,  competência reservada à União. A jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal aponta de maneira clara a impossibilidade de lei estadual

interferir  na  relação  jurídico-contratual  entre  o  poder  concedente  federal  e  as

empresas concessionárias (ver, a respeito, as ADIs 2.733/ES e 2.299/RS, publicadas,

respectivamente, no Diário do Judiciário de 3/2/2006 e de 29/8/2003).

No que toca à obrigação contida no art. 2º, referente à divulgação de tabelas de

custos pelos órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços

de  emergência  tratados  no  projeto,  entendemos  que  há  ofensa  ao  princípio  da

separação  dos  poderes.  Isso  porque  há  imposição  de  obrigação  a  órgãos

pertencentes à estrutura do Poder Executivo, uma vez que Polícia Militar e o Corpo

de Bombeiros são, nos termos do art. 11, I, “c” e “h”, da Lei Delegada nº 179, de 1º de

janeiro de 2011, órgãos autônomos subordinados diretamente ao governador.

Dessa forma, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, no intuito de

sanar os vícios apontados e adequar a proposição à técnica legislativa.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta comissão

também deve manifestar-se sobre os Projetos  de Lei  n°s 838/2015,  1.841/2015 e

1.842/2015, anexados à proposição. Sendo assim, ressaltamos que se aplicam aos

referidos  projetos  os  mesmos  argumentos  expendidos  com  relação  ao  projeto

principal, por tratarem da mesma matéria.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de  Lei  nº  572/2015 na forma do Substitutivo nº  1,  a seguir

apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  o  ressarcimento  ao  Estado  das  despesas  decorrentes  do

acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de  atendimento  a  emergências

envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios ou ocorrências policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O responsável  pelo  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências policiais ressarcirá aos cofres públicos, na forma de regulamento, as

eventuais despesas relacionadas ao atendimento.

§ 1º – Entende-se por acionamento indevido aquele originado de má-fé ou que não

tenha como objeto  o  atendimento  a  emergência  ou  a  situação real  que venha a

justificar o acionamento, salvo nos casos de erro justificável.

§ 2º – A ocorrência de acionamento indevido será apurada por meio de processo

administrativo,  garantida  a  ampla  defesa  ao  responsável  pelo  acionamento,  nos

termos de regulamento.

Art. 2º – O ressarcimento de que trata esta lei terá como objeto único a cobertura de

despesas com acionamentos indevidos, tendo em vista a manutenção da capacidade

de pronta resposta dos serviços disponibilizados à população.

Parágrafo único – As despesas a que se refere o caput deverão abranger os custos

de cada etapa das rotinas relacionados ao atendimento das emergências, desde o

atendimento e triagem das chamadas até o deslocamento das equipes.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Cristiano Silveira –

Antônio Jorge – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 580/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 580/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.855/2012, dispõe sobre a obrigatoriedade de

instalação e uso de aparelho sensor  de  vazamento de gás nos estabelecimentos

industriais, comerciais e prédios residenciais no Estado.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  26/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 195, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do  Regimento  Interno,  manifestar-se  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 580/2015 pretende obrigar a instalação e o uso de aparelho

sensor de gás para detectar vazamentos nos estabelecimentos industriais, comerciais

e prédios residenciais no Estado que utilizam botijões de gás liquefeito de petróleo –

GLP. Segundo a proposição, a instalação do referido dispositivo seria obrigatória nos

prédios residenciais com mais de três andares – na central de gás e em cada unidade

– e facultativa nos prédios  residenciais com até três andares e em casas térreas

residenciais.  O  descumprimento  das  disposições  sujeitaria  o  responsável  a  multa

correspondente a 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

aplicada em dobro em caso de reincidência.

A Lei  nº  14.130,  de  2001,  normatiza  a  prevenção contra  incêndio  e  pânico  em

edificação ou espaço de uso coletivo no Estado e abrange os edifícios ou espaços

comerciais,  industriais ou de prestação de serviços e os prédios de apartamentos

residenciais. Em seu art. 2º, III e parágrafo único, deferiu ao CBMMG a competência

para estabelecer normas técnicas relativas à prevenção de incêndios, inclusive no

que toca às instruções de equipamentos para detectar e prevenir vazamentos de gás.

No exercício dessa competência normativa que lhe foi outorgada, o CBMMG editou a

Instrução Técnica nº 23.

Sendo certo que o objetivo da lei é inovar o ordenamento jurídico, instituindo novas

normas  de  conduta  por  meio  da  previsão  de  hipóteses  ainda  não  colhidas  por

comando em vigor, ou alterando comandos já existentes ou, finalmente, revogando

comandos anteriores, conclui-se que a necessidade de se criar norma que alcance

determinada situação fática para lhe agregar efeitos jurídicos é condição inarredável

para a edição de uma lei nova. E, em nosso entendimento, o projeto em análise não

atende a essa condição.
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Neste  passo,  é  impositivo  ressaltar  que  durante  a  tramitação  do  projeto  na

legislatura passada, houve consulta ao Corpo de Bombeiros Militar, que alertou que

as  normas  de  segurança  elencadas  na  legislação  em  vigor  já  regulamentam

suficientemente o tema, em especial a Lei nº 14.130, de 2001, o Decreto nº 44.746,

de 2008, que regulamentou essa lei, e a Instrução Técnica nº 23, do CBMMG, que

dispõe sobre a manipulação, o armazenamento, a comercialização e a utilização de

GLP.

Assim, impõe-se a conclusão de que a norma veiculada na proposição em apreço é

desnecessária.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 580/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge,  relator – Isauro Calais – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 616/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição, fruto do desarquivamento do

Projeto  de  Lei  nº  4.994/2014,  “dispõe sobre a  Política  Estadual  de  Diversificação

Produtiva dos Municípios Mineradores”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 26/3/2015, foi distribuída às Comissões de

Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Incumbe  a  esta  comissão  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise institui a política estadual de diversificação produtiva dos

municípios mineradores com a finalidade de promover o fortalecimento da economia

local  por  meio  do  apoio  ao  planejamento  e  do  incentivo  ao  desenvolvimento  e

implantação de  novos  empreendimentos  nas  áreas  de  prestação de  serviços,  de

agropecuária, de comércio e de outras atividades industriais nesses municípios.
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A definição dos municípios mineradores foi atribuída a regulamento.

Os arts. 2º, 3º e 4º do projeto cuidam, respectivamente, dos objetivos, das diretrizes

e dos instrumentos da política em estudo.

Na sequência, o art. 5º da proposição obriga o Estado a fornecer assistência, no

que  couber,  à  elaboração  de  políticas  de  apoio  à  diversificação  produtiva  nos

municípios  mineradores.  Por  fim,  o  art.  6º  altera  a  Lei  nº  16.296,  de  2006,  para

acrescentar dispositivo que trata da diversificação da estrutura produtiva do Estado,

principalmente nas regiões mineradoras.

De  acordo  com  a  justificação  que  acompanha  o  projeto,  a  diversificação  da

atividade produtiva dos municípios mineradores foi indicada como proposta prioritária

no  seminário  legislativo  “Minas  de  Minas”,  promovido  por  esta  Casa,  com ampla

participação da sociedade civil.

Feitas essas considerações, passemos a análise jurídica da proposição.

Inicialmente,  esclarecemos  que  a  matéria  não  se  encontra  entre  aquelas  de

iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado, de modo que não

vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por parlamentar.

Além disso, o projeto não viola regra de competência legislativa para tratamento da

matéria.  Com efeito,  é sabido que a Constituição atribui  privativamente à União a

competência para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia

(art.  23,  XI)  e,  ainda,  que  são bens  da União  os  recursos  minerais,  inclusive  do

subsolo. Todavia, o projeto em análise aborda matéria distinta, nada relacionada à

exploração mineral. Relaciona-se, outrossim, à assistência do Estado à diversificação

da atividade produtiva dos municípios mineradores.

Do  ponto  de  vista  material,  é  importante  ressaltar  que  a  proposição  cumpre

obrigação imposta pela Constituição mineira ao Estado, tal como descrito em seu art.

253, com o seguinte teor:

“Art. 253 – O Estado assistirá, de modo especial, o Município que se desenvolva em

torno de atividade mineradora, tendo em vista a diversificação de sua economia e a

garantia de permanência de seu desenvolvimento socioeconômico.

§ 1º – A assistência de que trata este artigo será objeto de plano de integração e de

assistência aos Municípios mineradores, a se efetivar, tanto quanto possível, por meio

de associação que os congregue.
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§ 2º – A lei que estabelecer o critério de rateio da parte disponível do imposto a que

se  refere  o  art.  144,  I,  b,  reservará  percentual  específico  para  os  Municípios

considerados mineradores. (Vide Lei nº 13.803, de 27/12/2000.)

§ 3º – A lei criará o Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores,

formado por recursos oriundos do Estado e dos Municípios interessados, cuja gestão

dará  prioridade  à  diversificação  de  atividades  econômicas  desses  Municípios,  na

forma de lei complementar.

Em vista da relevância da matéria para a economia de Minas Gerais, a Constituição

mineira  trouxe  instrumentos  que  buscam  tornar  efetivo  o  apoio  do  Estado  à

diversificação da atividade produtiva dos Municípios mineradores. Além de prever a

criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores, a Carta

estadual  também  estabeleceu  que  os  recursos  financeiros  destinados  ao  Estado,

resultantes de sua participação na exploração de recursos minerais em seu território

ou de compensação financeira correspondente serão, prioritariamente, aplicados de

forma a garantir a prestação de tal assistência do Estado aos Municípios (art. 252 da

Constituição de Minas).

Desta forma, pode-se concluir que a proposição em análise não encontra obstáculo

jurídico a sua tramitação nesta Casa, cumprindo, outrossim, obrigação imposta ao

Estado pela Constituição mineira no intuito de beneficiar a economia e, em última

análise, a população dos municípios mineradores.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 616/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Luiz Humberto Carneiro – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 617/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.887/2012, a proposição em epígrafe “altera a Lei nº 12.219, de 1º



1254
____________________________________________________________________________

de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão

ou de permissão, os serviços públicos que menciona, visando isentar de pagamento

de pedágio os proprietários de veículos automotores que transportam pessoas em

tratamento de saúde ou seus responsáveis legais.”

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015  e  distribuída  às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

A proposição em exame visa isentar os proprietários de veículos automotores que

transportam  pessoas  em  tratamento  de  saúde,  ou  seus  responsáveis  legais,  do

pagamento  de  tarifa  de  pedágio  nas  vias  públicas  estaduais  e  nas  federais

exploradas pelo Estado por delegação da União.

Nos termos do art. 2º da proposição, a condição de pessoa em tratamento de saúde

deverá ser comprovada mediante laudo médico oficial atestando a espécie e o grau

da deficiência.  O art.  3º  dispõe que os veículos  de que trata  a  lei  deverão estar

devidamente  cadastrados  e  identificados  pelos  órgãos  competentes  do  Poder

Executivo.

Ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria  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.

Primeiramente, cumpre ressaltar  que a cobrança de pedágio constitui  retribuição

pela  utilização  de  vias  conservadas  pelo  poder  público.  O  serviço  público  de

conservação de vias usualmente é delegado na forma do art. 175 da Constituição da

República, segundo o qual “incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente

ou  sob  o  regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  através  de  licitação,  a

prestação de serviços públicos.”

Ademais, em seu art.  22, inciso XXVII,  a Carta Magna estabelece que compete
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privativamente à União  legislar  sobre normas gerais  de  contratação,  em todas as

modalidades.  Em  cumprimento  dos  citados  dispositivos  constitucionais,  a  União

editou as Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,

instituindo essas normas.

Tendo  em  vista  que  a  Lei  Federal  nº  9.074,  de  1995,  no  art.  2º,  sujeita  as

concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada, no âmbito estadual,

a Lei  nº  12.219,  de 1º  de julho de  1996,  que ora se pretende alterar.  O referido

diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação de determinados serviços

públicos, como os serviços de construção, restauração, conservação, manutenção,

ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias que sejam de competência

do Estado, e estabelece normas para tanto. A citada lei dispõe, no art. 6º, que “a tarifa

dos serviços será fixada, reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e

os  prazos  previstos  no  edital  e  no  contrato,  observado  o  princípio  do  equilíbrio

econômico-financeiro do contrato, a legislação vigente e as normas regulamentares.”

Assim, na hipótese de delegação de serviço público, as normas constantes no edital

de licitação e no contrato deverão obedecer ao princípio do equilíbrio  econômico-

financeiro do contrato.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal – STF –, em reiteradas decisões, tem

entendido que a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos administrativos, concedendo descontos e isenções sem nenhuma previsão

de compensação, uma vez que tal medida caracteriza evidente violação ao princípio

da  harmonia  entre  os  poderes,  na  medida  em que  o  Poder  Legislativo  pretende

substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados (ADIs n°

2733 e nº 3225).

Não obstante, foi adotado entendimento diverso no julgamento da Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 2.649-6 contra lei  que concedia passe livre no sistema de

transporte coletivo interestadual às pessoas carentes portadoras de deficiência.

Embora as modificações unilaterais nesses contratos normalmente ocorram por ato

do Poder Executivo, por meio de termo aditivo, por ser ele o gestor do serviço e do

contrato, existe um precedente no âmbito do STF admitindo alterações na execução

de contratos em decorrência de ato legislativo. Desse modo, podemos concluir que
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algumas situações específicas, como entendeu o STF ser o caso das pessoas com

deficiência,  justificam  a  instituição  de  tratamento  diferenciado,  tendo  em  vista  a

implementação de importantes preceitos constitucionais.

Nesses  casos,  a  garantia  de  direitos  constitucionais  justifica  a  superação  de

questões relativas  ao  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  que poderá ser

restabelecido por meio de instrumentos próprios do direito administrativo. No caso da

proposta  em  análise,  pretende-se  assegurar  o  princípio  constitucional  do  amplo

acesso à saúde, inserto no art. 196 da Constituição da República, in verbis:

“Art.  196  –  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação.”

Admitindo-se  a  possibilidade  de  interferência  de  lei  estadual  nos  contratos  em

curso, de acordo com precedente do STF, cumpre-nos agora proceder à análise da

proposta  sob  a  ótica  da  isonomia.  Isso  porque  a  concessão  de  tratamento

diferenciado a um setor da sociedade em detrimento de outros – inclusive porque, no

caso em análise, a busca do reequilíbrio contratual poderá implicar aumento de tarifas

– deve ser fundamentada em razões sólidas, em justificativas claras, sob pena de

configurar discriminação ilegítima.

No caso do projeto  em análise,  o tratamento desigual  legitima-se em vista  das

dificuldades e dos altos custos inerentes à condição dos pacientes que são obrigados

a se deslocar de seus domicílios para obter tratamento adequado.

Todavia,  para  que  a  medida  não  gere  distorções,  como  a  desoneração  do

transporte de pessoas para outros fins, entendemos que a redação do art. 6º-A deve

ser modificada, delimitando a gratuidade. Busca-se assim evitar que os beneficiários

tenham direito à gratuidade no caso em que não estejam se deslocando para fazer

tratamento de saúde. Propomos, ainda, que a forma de comprovação da condição da

pessoa em tratamento de saúde deve ser  remetida a regulamento,  uma vez que,

cabendo ao Executivo a fiscalização, deve haver margem de liberdade para que ele

eleja a melhor maneira de fazê-lo. Assim, sugerimos o substitutivo apresentado ao

final deste parecer.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 617/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder

Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A – Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação da União, ficam isentos do pagamento da tarifa de pedágio os veículos

utilizados no transporte de pessoas em tratamento de saúde e de seus responsáveis

legais, desde que o deslocamento se destine à realização de tratamento médico.

§ 1º  –  A condição de pessoa em tratamento de  saúde deverá ser  comprovada

mediante laudo médico, conforme dispuser regulamento.

§ 2º – Os veículos de que trata esta lei deverão estar devidamente cadastrados e

identificados pelos órgãos competentes do poder público.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  João  Alberto,  relator  –  Isauro  Calais  –  Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 747/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 747/2015, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  59/2011,  “proíbe  a  venda  de  seringas

descartáveis a menores de 18 anos no Estado”.

Publicada no Diário do Legislativo de 28/3/2015, a proposição foi encaminhada às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.
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Agora, nos termos do art. 102, III,  “a”, combinado com o art.  188 do Regimento

Interno, cabe a esta comissão realizar o controle preventivo de constitucionalidade,

legalidade e juridicidade.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem a finalidade de proibir, no Estado, a venda de seringas

descartáveis a menores de 18 anos.  Conforme justificou o autor,  a medida tem o

objetivo de combater o uso de drogas e diminuir o contágio de doenças disseminadas

pelo uso incorreto de seringas. Segundo, ainda, a justificação, é “alarmante o número

de crianças e jovens que, a cada dia, sucumbem às tentações do vício em drogas”.

Em resposta à diligência desta comissão encaminhada na legislatura passada, a

Secretaria de Estado de Saúde opinou contrariamente à medida proposta no projeto.

Afirmou  que  “a  proibição  de  venda  de  seringas  a  menores  de  18  anos  não  irá

dificultar  o  acesso a  drogas  e,  além  disso,  poderá  contribuir  para  o  aumento  da

propagação das doenças contagiosas”.  Adicionalmente,  argumentou que a seringa

descartável  é o instrumento mais utilizado por quem possui diabetes e precisa de

insulina.  Segundo  a  nota  técnica,  “o  diabetes mellitus é  uma patologia  que  pode

atingir  crianças,  adolescentes,  adultos  e  idosos,  que  dependem  do  instrumental

seringa descartável para seu tratamento”.

Ora, também não nos parece que a proibição da venda de seringas para menores

de 18 anos contribuirá para diminuir  o  uso de drogas injetáveis  e tampouco trará

reflexos  positivos  no  que tange à  prevenção de doenças  transmissíveis  pelo  uso

compartilhado  das  seringas;  ao  contrário,  ao  se  restringir  o  acesso  às  seringas,

tende-se a potencializar o risco de que o uso compartilhado ocorra.

Ademais, é preciso dizer que a medida vai de encontro à política que vem sendo

implementada  há  anos  pelo  governo  federal.  O  Ministério  da  Saúde  distribui

gratuitamente  seringas,  agulhas  e  cachimbos  aos  usuários  de  drogas.  As  ações,

chamadas de redução de danos, têm o objetivo de diminuir o número de casos de

doenças como Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e hepatite, cujo risco

de contaminação aumenta quando há o compartilhamento de seringas, por exemplo.

Considerando  as  diretrizes  da  Política  do  Ministério  da  Saúde  para  a  Atenção

Integral dos Usuários de Álcool e outras Drogas e a urgência de diminuir os índices
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da infecção dos vírus HIV e Hepatites B e C entre usuários de drogas injetáveis, o

Ministério da Saúde editou a Portaria nº 1.028/GM, de 2005, que “determina que as

ações  que visam à  redução de danos sociais  e  à saúde,  decorrentes do uso de

produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, sejam reguladas por esta

portaria”.

O art. 3º, III, da citada portaria define como medida de atenção integral à saúde a

“disponibilização de insumos de proteção à saúde e de  prevenção ao HIV/Aids  e

Hepatites”. Por sua vez, o art. 4º estabelece que “as ações de informação, educação

e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção de comportamentos mais

seguros no consumo de produtos”.

Portanto, de acordo com o Ministério da Saúde, “a abstinência não pode ser, então,

o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas,

temos  que,  necessariamente,  lidar  com  as  singularidades,  com  as  diferentes

possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de

ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. Devem acolher, sem julgamento,

o que em cada situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que

está  sendo  demandado,  o  que  pode  ser  ofertado,  o  que  deve  ser  feito,  sempre

estimulando a sua participação e o seu engajamento. Aqui a abordagem da redução

de danos nos oferece um caminho promissor. E por quê? Porque reconhece cada

usuário em suas singularidades, traça com ele estratégias que estão voltadas não

para a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa de sua vida.

Vemos aqui que a redução de danos oferece-se como um método (no sentido de

methodos, caminho) e, portanto, não excludente de outros. Mas vemos também que o

método está vinculado à direção do tratamento e, aqui,  tratar  significa aumentar o

grau de liberdade, de corresponsabilidade daquele que está se tratando. Implica, por

outro lado, o estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também passam a

ser corresponsáveis pelos caminhos a serem construídos pela vida daquele usuário,

pelas muitas vidas que a ele se ligam e pelas que nele se expressam”. (“A Política do

Ministério  da  Saúde para  atenção integral  a  usuários  de  álcool  e  outras  drogas”.

Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Coordenação Nacional de DST e Aids. –

Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2003.  Disponível  em:  <http://bvsms.saude.gov.br/

bvs/publicacoes/pns_alcool_drogas.pdf>. Acesso em 16 de junho de 2015).
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Conclui-se que a medida em estudo, no afã de promover a saúde pública, mais

especificamente de proteger a saúde do usuário de drogas injetáveis, se aprovada,

poderá  surtir  efeito  contrário,  aumentando  o  risco  de  contaminação  pelo

compartilhamento de seringas. Esse descompasso entre a finalidade da proposição e

as  consequências  fáticas  previsíveis  da  sua  implantação  denota  a  ausência  de

razoabilidade da medida.

Nesse  ponto,  é  preciso  salientar  que  as  normas  jurídicas,  caracterizadas  pela

generalidade  e  abstração,  assim  como  os  atos  administrativos,  preordenados  à

execução  da  lei,  devem  ser  norteados  pelo  princípio  da  razoabilidade,  que  está

implícito no caput do art. 37 da Constituição da República e explícito no caput do art.

13 da Constituição do Estado. As leis também devem ser pautadas pelo bom senso,

pela coerência, pela utilização de parâmetros aceitáveis em face da realidade social e

pela  relação  de  adequação  entre  meios  e  fins.  As  medidas  legislativas  e

administrativas  devem  guardar  certa  proporcionalidade  entre  os  instrumentos

colocados  à  disposição  do  poder  público  e  o  objetivo  que se  pretende  alcançar.

Eventual  descompasso ou excesso do legislador  na  disciplina  de  alguma matéria

mostra-se  incompatível  com o  princípio  constitucional  da  razoabilidade,  o  que  dá

ensejo  a  ulterior  declaração  de  inconstitucionalidade,  caso  o  Judiciário  seja

provocado. Aliás, o STF já declarou, em diversas ocasiões, a inconstitucionalidade de

leis ofensivas ao postulado da razoabilidade. A título de exemplificação, ao julgar a

ADI nº 1.158-8-AM, o mencionado Tribunal declarou a inconstitucionalidade de lei do

Estado do Amazonas que concedera gratificação de férias a servidor inativo.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 747/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Isauro Calais – Bonifácio

Mourão – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 915/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de
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Lei nº 5.266/2014, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a campanha Adote uma

Área Esportiva.”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe a este órgão colegiado analisar a proposição apresentada, preliminarmente,

quanto  à  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei em exame institui, no âmbito do Estado, a campanha “adote uma

área  esportiva”.  A  campanha  será  promovida  junto  às  indústrias  e  aos

estabelecimentos  comerciais  e  de  ensino  particular  visando  à  conservação  dos

ginásios, estádios, campos de futebol, quadras esportivas e poliesportivas.

A proposição prevê, ainda, que as entidades adotantes ficam autorizadas a instalar

uma placa publicitária com a metragem máxima de 3m por 5m, com os seguintes

dizeres: “Esta área é conservada por”. Além disso, deverão proceder à conservação

de toda infraestrutura da área esportiva, bem como dos passeios  existentes, com

materiais e pessoal próprio.

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade garantir  a

manutenção das áreas esportivas  do  Estado,  proporcionando à população melhor

utilização desses equipamentos.

Conquanto seja louvável a intenção do autor da proposição, é forçoso reconhecer

que esta não tem como prosperar, em razão do vício de inconstitucionalidade que

ostenta.

A elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo são

atividades  inseridas  no  rol  de  atribuições  do  Poder  Executivo,  detentor  da

competência  constitucional  para  realizar  tais  ações  de  governo.  Não  há  como

confundir  os  parâmetros  ou  regras  básicas  que  devem  nortear  a  promoção  do

desporto  no  Estado  com  as  ações  ou  medidas  concretas  tomadas  pelo  Poder

Executivo.  Aqueles  devem  ser  objeto  de  lei,  tradicionalmente  definida  como  ato

normativo  genérico,  abstrato  e  inovador,  ao  passo  que  os  atos  e  procedimentos

administrativos, que abrangem programas e campanhas, são da alçada do governo e
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consistem basicamente na aplicação das normas jurídicas vigentes que balizam os

comportamentos da administração pública.

Não  obstante  constitua  uma  das  premissas  da  política  estadual  de  desporto,

instituída pela Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, o incentivo pelo poder público

à participação da iniciativa privada no financiamento do desporto deve ocorrer por

meio  de  medidas  administrativas  celebradas  com  os  particulares,  tais  como  as

parcerias público-privadas e os convênios administrativos.

É importante destacar que o governo do Estado mantém o programa Incentivo ao

Esporte.  Para  esse programa, no Plano Plurianual  de Ação Governamental  2012-

2015 – Exercício 2015 –, existe a seguinte ação: 4171 – Modernização de espaços

esportivos, com o objetivo de estimular a prática de atividade física e de esportes, por

meio de apoio financeiro.

No âmbito federal,  a  Lei  nº  11.438,  de 29 de dezembro de 2006,  possibilita  às

pessoas  físicas  e  jurídicas  deduzirem  do  imposto  de  renda  parte  dos  valores

despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e

paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.

Verifica-se,  pois,  que  a  proposição  trata  de  matéria  de  cunho  essencialmente

administrativo, revelando-se o seu disciplinamento por meio de lei  inadmissível  do

ponto  de  vista  constitucional,  pois  a  autoridade  à  qual  a  norma  se  dirige  já  se

encontra revestida de competência para a prática de atos dessa natureza.

A  propósito,  já  se  manifestou  o  Supremo  Tribunal  Federal  (ADI  1.144/RS),

reconhecendo a inconstitucionalidade de lei  estadual  de iniciativa parlamentar que

institui  programa de governo,  por  invasão da competência  legislativa  privativa  do

Executivo.

O projeto incorre, portanto, em vício de inconstitucionalidade em virtude da invasão

do Legislativo em seara tipicamente administrativa, reservada ao Executivo,  o que

viola o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 915/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.
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Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 922/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.955/2015, institui no Estado o Programa de

Doação de Medicamentos e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição visa instituir o Programa de Doação de Medicamentos, destinado a

captar  doações  de  medicamentos  e  promover  sua  distribuição  pelas  unidades

hospitalares e unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS – e

pelas  entidades  assistenciais  sem fins  lucrativos previamente  cadastradas junto  à

Secretaria de Estado de Saúde.

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  o  projeto  de  lei  em  tela  apresenta  vícios

insanáveis  de  natureza  jurídico-constitucional  e  legal,  que  passaremos  a  analisar

agora.

A  instituição  de  programas  ou  de  campanhas  educativas  tem  natureza

eminentemente administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de

atribuições do  Poder  Executivo,  ao  qual  compete  prestar  serviços  públicos ou  de

utilidade pública,  respeitadas as  diretrizes  constitucionais  e  as  normas  aprovadas

pelo  Legislativo.  Assim,  a  criação  de  determinado  programa  pode  ser  efetivada

mediante decreto do governador do Estado ou por meio de resolução de secretário de

Estado, conforme o caso. Não é matéria de lei formal, portanto, mas matéria afeta às

ações do Executivo.

O governador do Estado, na qualidade de chefe da administração pública, dispõe
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de relativa margem de liberdade para praticar os atos de sua competência, sendo,

portanto,  senhor  da  oportunidade  e  da  conveniência  de  editar  programas.  A esta

margem  de  opção  que  a  ordem  jurídica  assegura  às  autoridades  públicas,  no

exercício da função estatal, para o melhor atendimento do interesse público, dá-se o

nome de discricionariedade administrativa. Esta diz respeito ao mérito da medida a

ser  tomada  pelo  administrador,  o  qual  pressupõe  questões  de  conveniência  e

oportunidade. Não é difícil constatar que o programa de doação de medicamentos

que se pretende instituir pela via legislativa tem natureza executiva. Se é verdade que

a matéria tem íntima correlação com a atividade e a atuação do Executivo, não é

menos verdade que apenas este desfruta a prerrogativa legal para indicar o órgão ou

a  entidade  de  sua  estrutura  administrativa  responsável  pela  gestão  ou  pela

coordenação do programa.

Uma  coisa  é  o  Legislativo  fixar  regras  gerais  e  abstratas,  que  nortearão  as

atividades do Executivo, o que é comum no exercício da função normativa a cargo do

órgão de representação popular;  outra coisa é erigir  no plano legislativo matérias,

que, por sua natureza, encartam-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso

não mudaria a essência da atividade. O que se pretende deixar claro é que a criação

de programa ou de campanha não  deve  ser  objeto  de lei  formal,  mas de ações

concretas do Poder administrador. A utilização do procedimento legislativo para tratar

do  assunto  só  é  admissível  nas  situações  consagradas  explicitamente  na

Constituição.  A esse  respeito,  já  se  posicionou  o  Supremo  Tribunal  Federal  no

julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224-RJ,

quando sustentou que “não é pertinente a edição de lei específica criando programa,

ressalvados os casos previstos na Constituição da República, consoante disposto nos

arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º”.

No que se refere ao mérito da proposição, informamos que o Sistema Único de

Saúde – SUS – já garante a assistência farmacêutica à população, que é prestada

por meio do acesso aos medicamentos e de seu uso racional e por um conjunto de

ações que consistem na promoção da pesquisa e da produção de medicamentos e

insumos, bem como sua seleção, programação, aquisição, distribuição e avaliação de

sua utilização.
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A assistência  farmacêutica  está  organizada  pelo  Ministério  da  Saúde  em  três

componentes:  componente  básico,  componente  especializado  e  componente

estratégico – e os medicamentos de cada um desses componentes são gratuitamente

distribuídos no SUS.

O  componente  básico  da  assistência  farmacêutica  financia  os  medicamentos  e

insumos destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da atenção

primária, incluindo medicamentos fitoterápicos e homeopáticos.

O  componente  especializado  da  assistência  farmacêutica  inclui  medicamentos

indicados,  na  maioria  das  vezes,  para  o  tratamento  de  doenças  crônicas,  cuja

assistência, em regra, insere-se na média e alta  complexidade.  Esse componente

veio aprimorar e substituir o antigo componente de medicamentos de dispensação

excepcional e visa garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível

ambulatorial.

O  componente  estratégico  da  assistência  farmacêutica  é  composto  de

medicamentos utilizados para o tratamento de um grupo de agravos específicos que

possuem  perfil  endêmico  e  impacto  socioeconômico,  incluídos  em  programas  do

Ministério da Saúde.

Outro importante aspecto a destacar  é que o recolhimento de remédios doados

implicaria posterior entrega fracionada à população, o que só pode ocorrer conforme

as normas  estabelecidas pela  Resolução RDC nº  80/06,  da  Agência Nacional  de

Vigilância Sanitária – Anvisa. Nos termos dos incisos XV e XVIII do art. 2º da referida

resolução, o fracionamento somente poderá ocorrer sob a supervisão de profissional

farmacêutico  habilitado  e  a  partir  da  embalagem  original  para  fracionáveis

(acondicionamento  que contém embalagens primárias  fracionáveis  ou embalagens

primárias  fracionadas).  O  art.  15  reafirma  que  “apenas  pode  ser  fracionada  a

apresentação do medicamento a partir de sua embalagem original para fracionáveis”

e seu parágrafo único proíbe o fracionamento de outras apresentações ou formas

farmacêuticas. Vale dizer, apenas os medicamentos produzidos e acondicionados em

embalagens próprias para o fracionamento podem ser dispensados à população de

maneira  fracionada.  A matéria  em  análise,  portanto,  está  em  desacordo  com  a

regulamentação da Anvisa.



1266
____________________________________________________________________________

Por outro lado, esclarecemos que, no Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG – 2012-2015, existem quatro ações com o objetivo de contribuir para o acesso

do usuário do SUS aos medicamentos. A Ação 4420 – Produção de Medicamentos –

Farmácia  de  Minas  objetiva  produzir  medicamentos  visando  ao  atendimento,  no

âmbito  estadual,  ao  programa  Farmácia  de  Minas.  A Ação  4024  –  Produção  e

Distribuição  de  Medicamentos  –  Programa  Nacional  de  Medicamentos  busca

desenvolver, produzir e distribuir medicamentos visando ao atendimento, no âmbito

nacional,  ao  Programa  Nacional  de  Medicamentos  Estratégicos  do  Ministério  da

Saúde. A Ação 4299 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos

Básicos objetiva garantir a disponibilidade de medicamentos básicos, com eficiência

na  aquisição,  armazenamento  e  distribuição.  Por  fim,  a  Ação  4302  –  Aquisição,

Armazenamento  e Distribuição de Medicamentos  de  Alto  Custo  visa  fornecer  aos

usuários do SUS em Minas Gerais, de acordo com diretrizes e protocolos clínicos do

Ministério  da  Saúde,  medicamentos  de  alto  custo  pertencentes  ao  Componente

Especializado da Assistência Farmacêutica definidos pela Portaria MS/GM nº 2.981,

de 26 de novembro de 2009, e suas atualizações.

Verifica-se, dessa forma, que, quanto ao mérito  da matéria,  o SUS já fornece à

população os medicamentos necessários dentro dos três componentes da Assistência

Farmacêutica;  a  Anvisa só  permite  o  fracionamento  de  medicamentos produzidos

originalmente  em embalagens  próprias  para  fracionáveis;  e  o  governo do  Estado

aloca recursos em diversas ações programáticas para garantir o acesso da população

aos medicamentos e seu uso racional.

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  o  projeto  de  lei  em  análise  não

encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para a sua aprovação nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 922/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Bonifácio Mourão.



1267
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 972/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.273/2011, “dispõe sobre a utilização de papel

reciclado pelos órgãos da administração pública do Estado.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente, ressalte-se que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior,  oportunidade  em  que  esta  comissão  analisou  detidamente  a  matéria  no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve alteração

constitucional ulterior que justificasse uma nova interpretação do projeto, passamos a

transcrever, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A proposição em comento impõe aos órgãos e às entidades das administrações

direta e indireta do Estado a obrigatoriedade de utilização de papel reciclado, assim

considerado o papel reprocessado a partir de, no mínimo, 60% de papel descartado

ou usado.

Nos termos do art. 2º do projeto, a quantidade de papel reciclado, no tocante à

quantidade de papel a ser utilizado, será de, no mínimo, 10%, a partir do primeiro ano

de vigência da lei; 20%, a partir do segundo ano de vigência da lei; e 30%, a partir do

terceiro ano de vigência da lei. Além disso, o projeto estabelece que, caso o mercado

fornecedor  não  disponha  de  papel  reciclado  na  quantidade  adequada,  a

administração  pública  poderá  adquirir  papel  de  composição  diferente  da  prevista.

Igualmente, se o custo de aquisição do papel reciclado for igual ou superior ao do

papel não reciclado, será permitida a utilização do último, conforme prescreve o art.

4º da proposição.
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Ao verificar o conteúdo do projeto, nota-se que a preocupação central do autor é

com a proteção do meio ambiente e com a redução de gastos  do poder  público,

embora  o  meio  previsto  para  tanto  seja  a  restrição  da  discricionariedade  da

administração pública na aquisição de papel. De fato, a proteção ambiental enquadra-

se na competência comum de todos os entes da Federação brasileira, conforme se

depreende do disposto no art. 23, VI, da Constituição da República, competência que

se manifesta pela via legislativa, de natureza eminentemente abstrata, ou pela via

administrativa.  A primeira  ocorre  mediante  a  edição  de  atos  normativos  gerais  e

impessoais, voltados para a proteção do meio ambiente, ao passo que a segunda se

desenvolve por meio de ações concretas de preservação ambiental, observadas as

diretrizes constitucionais e as normas legais pertinentes.

Ainda no tocante a esse aspecto, o caput do art. 225 da mencionada Carta Política

considera bem de uso comum do povo o meio ambiente ecologicamente equilibrado,

cabendo  ao  Estado  e  à  coletividade  o  dever  de  protegê-lo  para  as  gerações

presentes e futuras, comando que se encontra reproduzido no  caput do art. 214 da

Constituição do Estado.

Ora,  é  sabido  que  a  fabricação  de  papel  resulta  da  derrubada  de  árvores,

principalmente  do  eucalipto.  Nessa  linha  de  raciocínio,  quanto  mais  intensa  a

utilização de papel reciclado pelo poder público, menos acentuada será a utilização

da madeira como matéria-prima, o que implica preservação ambiental, uma vez que

menos árvores serão aproveitadas para essa finalidade.

No que diz respeito aos gastos do Estado com a aquisição do papel reciclado, é

oportuno salientar que a medida prevista no projeto acarretará mais economia, pois

esse  tipo  de  papel  tem  custo  inferior  ao  do  papel  nobre,  o  que  garante  melhor

aproveitamento dos recursos públicos. Nesse ponto, a proposição está em harmonia

com o princípio da economicidade.

Verifica-se, pois, que o assunto se enquadra na competência do estado federado e

não está reservado à iniciativa de nenhum órgão nem autoridade, fato que legitima a

apresentação do projeto por membro desta Casa”.

No  que  tange  aos  percentuais  previstos  na  proposição  para  o  uso  do  papel

reciclado,  esse  assunto  deve  ser  analisado  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
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Desenvolvimento Sustentável, por envolver questões de mérito que se enquadram no

núcleo temático da mencionada comissão.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 972/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.272/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Alberto, o Projeto de Lei nº 1.272/2015, altera a Lei nº

15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à

cidadania nos currículos das escolas de ensinos fundamental e médio.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

A proposição em análise tem por finalidade alterar a Lei nº 1.272, de 2015, que

determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas

de ensinos fundamental e médio, incluindo no rol do art. 2º a disciplina “educação

para as águas”. Nos termos da justificação apresentada pelo autor, “a compreensão

da importância das questões da água entre as crianças e os adolescentes é, sem

dúvida,  o  mecanismo  mais  eficiente  para  aumentar  a  conscientização  sobre  os

recursos hídricos e a necessidade de sua preservação”.

Na  forma  em  que  foi  apresentada,  a  proposição  busca  incluir,  como  atividade

transversal às disciplinas ensinadas nas escolas da rede estadual, noções básicas

educação para as águas; No que toca à competência para legislar sobre a matéria,
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registre-se que compete privativamente à União editar normas que estabeleçam as

diretrizes  gerais  para  a  educação  nacional.  Já  as  normas  que  disponham  sobre

educação,  cultura  e  ensino,  como assinalado  anteriormente,  são  de  competência

concorrente  da  União  e  dos  Estados,  por  força  do  disposto  no  art.  24,  IX,  da

Constituição Federal.

Constata-se,  portanto,  que  a  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os

princípios gerais definidos na lei federal, às peculiaridades dos governos locais.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,

de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –, que define as

diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os

currículos dos ensinos fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional

comum, uma parte diversificada que atenda às características regionais e locais da

sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa  flexibilidade,  resulta  a

possibilidade  de  haver  legislação  suplementar  por  parte  dos  Estados  federados,

respeitadas as imposições da norma geral.

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia pedagógica das escolas

na medida em que propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente a

educação  para  as  águas,  e  não  de  uma  disciplina  específica,  preservando  a

autonomia das escolas, além de não implicar aumento de despesas.

Conclui-se, assim, que a inclusão do conteúdo pedagógico de educação para as

águas no currículo das escolas  de ensino  médio não encontra óbice de natureza

legal. Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em sede de medida

cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  1.991-1/DF,  ao  reconhecer  a

competência do Estado para regulamentar normas sobre conteúdos curriculares, em

face  da  capacidade  a  ele  conferida  pelos  arts.  24,  IX,  e  23,  V,  da  Constituição

Federal; contudo, há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê que os sistemas de

ensino  assegurarão  às  unidades  escolares  públicas  de  educação  básica  que  os

integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Dessa forma, o

projeto deve zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como um dos
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maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política educacional coerente

com  a  demanda  e  os  direitos  de  alunos  e  professores.  Destacamos,  assim,  a

importância  de  uma  profunda  análise  que  deve  ser  realizada  pela  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia sobre o impacto que a inclusão desse conteúdo no

currículo escolar causará na autonomia pedagógica da escola.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 1.272/2015

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.876/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição  em  análise,  de  autoria  do  deputado  Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento do 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.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição em exame visa isentar do ICMS a saída, em operação estadual ou

interestadual, de fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente, da pedra

de verdete.

É oportuno ressaltar  que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, tendo esta comissão analisado de forma detalhada a matéria no que tange

ao juízo de admissibilidade.
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Na ocasião, a comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

da  matéria.  Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais

supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados

a  ratificar  o  mesmo  posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica

apresentada no parecer referente ao projeto de lei n° 251/2011:

“Primeiramente,  cumpre-nos salientar  que a  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de

maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, estabelece uma série de requisitos

para a concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra

renúncia  de  receita,  tais  como  a  estimativa  de  impacto  orçamentário-financeiro

causado pela medida e a adoção de medidas de compensação.

No entanto, conforme ressalta o autor em sua justificação, 'como a exploração e a

comercialização da pedra de  verdete  e  de  seus  fertilizantes  ainda não ocorre  no

Estado,  não  há que se  falar  em exação tributária.  Diante disso,  a  concessão de

isenção fiscal às operações relacionadas a tais produtos não configura a renúncia de

receita preceituada na Lei de Responsabilidade Fiscal'.

Deve  ser  considerado,  ainda,  que  a  Constituição  da  República  dispensou

tratamento diferenciado ao ICMS no que tange à concessão de benefícios fiscais. O

art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República estabelece que cabe

a lei  complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do

Distrito Federal, benefícios fiscais relacionados ao ICMS serão concedidos. Na falta

da lei complementar referida, segundo o comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Carta  Federal,  prevalece  a  norma

constante na Lei Complementar nº 24, de 1975, segundo a qual todo benefício fiscal

referente  ao  ICMS  depende  sempre  de  prévia  aprovação  em  convênio  a  ser

celebrado pelos estados e pelo Distrito Federal.

Esses  convênios,  por  sua  vez,  devem  ser  firmados  no  Conselho  Nacional  de

Política Fazendária – Confaz –, órgão com representantes de todos os estados e do

Distrito Federal, escolhidos pelos respectivos chefes do Executivo.

Quanto a esse aspecto, também entendemos que não há óbice de caráter legal ou

constitucional  que  inviabilize  a  implementação  da  medida,  uma  vez  que  esses

convênios têm como objetivo evitar a ocorrência de 'guerra fiscal' entre os estados.
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Tendo em vista que no Estado a circulação da pedra de verdete ou dos fertilizantes

derivados desse mineral ainda não ocorre, a isenção concedida não terá o intuito de

privilegiar o Estado, prejudicando os demais, pelo que fica afastada a exigência de

celebração de convênio no âmbito do Confaz para esse fim.”.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 1.876/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Cristiano Silveira –

Isauro Calais – João Alberto – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 1.915, do governador do Estado, encaminhado por meio da

Mensagem nº 36/2015, “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”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e apresentou o

Substitutivo nº 1.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer sobre a proposição, conforme

preceitua o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dispõe sobre a constituição de crédito não tributário do

Estado, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão

e anistia e dá outras providências.

Nas  palavras  do  autor,  a  proposição  tem  por  objetivo  “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,
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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”.

Na esteira do que foi apontado pela Comissão de Constituição e Justiça, os créditos

a que se refere o projeto de lei em análise são os advindos de uma relação jurídica

que  não  tem  fundo  tributário,  ou  seja,  créditos  do  Estado  que  não  decorrem  do

pagamento de impostos e taxas, como, por exemplo, multas pelo exercício do poder

de  polícia,  as  multas  de  qualquer  origem  ou  natureza,  como  as  administrativas;

créditos decorrentes da utilização do patrimônio, como os foros, laudêmios, aluguéis

ou taxas de ocupação; dos créditos decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança,

aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações, entre outros.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  a  matéria,  destacando  a

competência legislativa estadual, conforme estabelecem os incisos I e XI do art. 24 da

Constituição  da  República,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  estados  e  ao

Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  direito  financeiro  e  sobre

procedimentos em matéria processual. Além disso, no que se refere aos temas de

direito administrativo, o estado possui competência legislativa residual (§ 1º do art. 25

da Constituição).

No âmbito da nossa comissão, entendemos que a proposição é meritória.

A falta de disciplina legal dispondo acerca da formação de créditos não tributários

tem gerado sucessivos debates em âmbito jurisprudencial e doutrinário, merecendo a

atuação do legislador estadual, de forma a uniformizar tais questões. Dessa forma, os

arts. 2º a 4º da proposição fixam os prazos de decadência e de prescrição em cinco

anos, em sintonia com as regras de formação do crédito tributário e com a legislação

federal.

A  proposição  ainda  estabelece,  no  seu  art.  7º,  a  remissão  dos  créditos  não

tributários  decorrentes  de  penalidades  aplicadas  pelo  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária – IMA – e pelas entidades integrantes do Sistema Estadual do Meio
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Ambiente  e  Recursos  Hídricos  –  Sisema  –  de  valor  original  igual  ou  inferior  a

R$15.000,00, 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 ou dos créditos de valor original igual ou inferior a R$5.000,00,

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 1° de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de

2014.

Como salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que não se

trata de benefício tributário, não é aplicável o disposto na Lei Complementar nº 101,

de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, que preconiza a

necessidade de que esse tipo de proposta esteja acompanhada de estudo técnico e

das medidas compensatórias previstas no art. 14 desse diploma legal.

A  medida  é  verdadeiramente  importante,  principalmente  para  impedir  o

prolongamento das execuções fiscais deficitárias, levando em consideração o tempo

médio de duração e o custo médio do processo de execução para o Estado de Minas

Gerais. Ora, não faz o menor sentido se valer da máquina judiciária, de procuradores,

agentes  públicos,  para  cobrar  créditos  de  pequena  monta,  sendo  certo  que uma

execução fiscal custa aos cofres estaduais algo em torno de R$16.000,00.

Pelos mesmos fundamentos, em prol do princípio da economicidade, o art. 8º do

projeto  dispõe  que,  em  determinadas  hipóteses,  o  titular  do  órgão  ou  entidade

poderá,  por  meio de resolução,  no âmbito de sua competência,  determinar a não

constituição ou o cancelamento de crédito não tributário do Estado.

O art.  9º  prevê que o pagamento  do  crédito  estadual  não tributário  poderá  ser

parcelado,  observadas  as  regras  previstas  no  regulamento,  e  o  art.  10  trata  do

programa  de  incentivo  de  pagamento  de  créditos  estaduais  não  tributários,

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não,  que será

criado pelo Poder Executivo, nos termos de regulamento, de acordo com as regras

constantes nos arts. 11 a 14.

Nesse aspecto,  consideramos conveniente  e oportuna a alteração da legislação

mineira,  de  modo  a  possibilitar  a  ampla  regularização  dos  pagamentos  pelos

administrados.
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Por  fim,  é  de  suma  importância  e  útil  a  autorização  constante  do  art.  15  da

proposição,  que busca solucionar  uma questão que vem  sendo  enfrentada  pelos

órgãos integrantes do Sisema, quando da execução de Termos de Ajustamento de

Conduta  –  TAC  –  ou  Termos  de  Compromisso  –  TC  –,  tendo  por  objeto  o

cumprimento da legislação ambiental, uma vez que em diversos desses instrumentos

de composição são fixadas penalidades pecuniárias para o eventual descumprimento

de  valores  de  forma  desproporcional  ao  valor  da  obrigação  principal.  Assim,  o

dispositivo  legal  autoriza  as  entidades  integrantes  do  Sisema,  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).

Consideramos que o Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça tornou mais claro o teor de alguns dispositivos do projeto originário,  em

cumprimento à técnica legislativa.

Vale  observar  que os  aspectos  financeiros  da medida ainda serão devidamente

analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.915/2015 na

forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

João Magalhães, presidente e relator – Gustavo Corrêa – Tiago Ulisses – Fábio

Cherem.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Esse projeto, de autoria do governador do Estado, encaminhado pela Mensagem nº

36/2015, dispõe sobre a constituição de crédito não tributário do Estado, fixa critérios

para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras

providências.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
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apresentou. Em seguida, foi  o projeto encaminhado à Comissão de Administração

Pública, que, em análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem  agora  a  esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.915/2015 dispõe sobre a constituição de crédito não tributário

do  Estado,  fixa  critérios  para  sua  atualização,  regula  seu  parcelamento,  institui

remissão e anistia e dá outras providências.

Na mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado destaca que a

proposição visa a uniformizar a formação do crédito estadual de natureza jurídica não

tributária,  com base nas diretrizes  existentes  para o  crédito  tributário,  de modo a

melhorar a qualidade da sua formação e aperfeiçoar os mecanismos jurídicos para o

seu resgate. Para tanto, propõe fixar os prazos de decadência e de prescrição para a

constituição  de  créditos  não  tributários  do  Estado,  bem  como  os  critérios  de

atualização dos valores devidos e medidas administrativas de cobrança dos créditos

de baixo valor.

O governador  do  Estado esclarece que o  projeto  de  lei  estabelece medidas de

estímulo ao pagamento  do  crédito não tributário  estadual,  mediante  o pagamento

incentivado  de  débitos  com  o  Estado,  permitindo,  a  um  só  tempo,  economia  na

cobrança e recebimento imediato do crédito.

Acrescenta  também  a  relevância  da  medida  por  redimensionar  o  modelo  de

cobrança do crédito não tributário, mantendo, assim, o padrão de gestão responsável

adotado  pelo  Estado,  além  de  unificar  aquilo  que  hoje  se  encontra  disperso  na

legislação mineira.

Por  fim,  destaca  que  a  proposição  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.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que as matérias do

projeto são de competência legislativa estadual e que o tema, com questões a serem



1278
____________________________________________________________________________

pacificadas  e  uniformizadas,  merece  atuação  do  legislador.  Assim,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou. O referido substitutivo foi apresentado para tornar mais claro o

teor de alguns dispositivos, e em cumprimento à técnica legislativa.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública entendeu que a proposição é

meritória, pois a ausência de norma específica para regrar a formação de créditos

não tributários e estabelecer, por exemplo, o prazo decadencial do direito de constituí-

los  e  o  prazo  prescricional  para  o  exercício  da  pretensão  de sua  cobrança,  tem

gerado sucessivos debates em âmbito jurisprudencial e doutrinário.  Assim, o tema

merece a atuação do legislador, de forma a pacificar e uniformizar tais questões.

Além disso, entendeu também que outras medidas constantes na proposição são

relevantes, tais como a concessão de remissão de créditos não tributários, de forma a

impedir  o  prolongamento  de  execuções  fiscais  deficitárias,  e  a  celebração  de

transação  tendo  por  objeto  o  descumprimento  de  obrigações  assumidas  e

penalidades  previstas  em  termos  de  ajustamento  de  conduta  ou  termos  de

compromisso. Em razão disso, opinou pela aprovação da proposição na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Compete  a  esta  comissão a  análise  da  repercussão  orçamentária  e  financeira.

Destacamos que não se aplica aqui o disposto na Lei Complementar nº 101 – Lei de

Responsabilidade  Fiscal  –  LRF  –,  de  4  de  maio  de  2000,  que  preconiza  a

necessidade de estudo técnico e das medidas compensatórias previstas no seu art.

14. Por sua literalidade, o dispositivo se aplica somente à “concessão ou ampliação

de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita”.

E os créditos a que se refere o projeto de lei em análise são os decorrentes de uma

relação jurídica que não tem fundo tributário,  como,  por  exemplo:  as  multas  pelo

exercício do poder de polícia; as multas de qualquer origem ou natureza, como as

administrativas, trabalhistas, penais e eleitorais; os créditos decorrentes da utilização

do patrimônio, como os foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação; os créditos

decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos

em geral ou de outras obrigações, como os créditos rurais; créditos de ressarcimento

ao erário, entre outros.
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Ou seja, para fins de aplicação da LRF, o conceito de “renúncia de receita” refere-se

à “renúncia de receita tributária”, compreendendo, conforme §1º do art. 14, “anistia,

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,

alteração  de  alíquota  ou  modificação  de  base  de  cálculo  que  implique  redução

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a

tratamento diferenciado”.

Por  outro  lado,  quando  ocorreram  desonerações  fiscais  de  créditos  tributários

inscritos em dívida ativa, tivemos incrementos na arrecadação desses créditos, que

superaram  em  muito  a  estimativa  prevista  no  orçamento.  Com  as  desonerações

ocorridas nos exercícios de 2001 e 2004, por exemplo, por meio das Leis nºs 14.062

e 15.273 respectivamente, o incremento na arrecadação foi de 380,83% para 2001 e

258,86% para 2004, comparado com o montante orçado para receita de dívida ativa

nos respectivos orçamentos anuais. Já em 2010, com a implantação do Programa de

Parcelamento Especial – PPE –, foram observados, na comparação entre os meses

de 2010, valores mensais na casa dos R$ 2,014 bilhões em janeiro e a partir de abril,

com ênfase para  o  mês de  agosto,  que representou  destacadamente  10,82% da

arrecadação  anual  de  ICMS  e  crescimento  nominal  de  52,78%  em  relação  ao

exercício anterior, atingindo R$ 2,842 bilhões, espelhando desta forma o resultado do

PPE, de cerca de R$ 700 milhões. No último quadrimestre de 2010, aquele imposto

obteve arrecadação mensal acima de R$ 2,2 bilhões, encerrando o ano com valor

superior a R$ 26 bilhões, conforme mencionado no Relatório Contábil do Governo do

Estado de Minas Gerais no exercício de 2010.

Os  fatos  comprovam  que  a  concessão  do  benefício  traz  consigo  a  medida

compensatória  para  a  suposta  renúncia.  Embora  o  projeto  trate  de  créditos  não

tributários,  podemos  aplicar  a  ele  esse  mesmo  raciocínio  de  incremento  de

arrecadação dos créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Ademais, o § 3º, inciso II, do art. 14 da LRF excepciona dos casos de renúncia o

cancelamento  de débito cujo  montante  seja  inferior  ao  dos respectivos custos  de

cobrança. E na mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado informa

ser enorme o volume de execuções fiscais e de créditos não tributários de baixo valor.

Informa também ser enorme o volume de créditos ainda na fase administrativa que
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certamente irão para cobrança pela Advocacia-Geral do Estado, estimando em cerca

de 120 mil os processos em tramitação e 14 mil os já finalizados. Destaca ainda que,

conforme estudos conhecidos e amplamente divulgados, atualmente, o custo de uma

execução fiscal tributária é de cerca de R$ 16.000,00, por processo, sendo de 11

anos a duração média dele, o que geraria, proporcionalmente, o custo anual de cerca

de R$1.500,00.

Finalmente, em cumprimento à técnica legislativa, com o intuito de corrigir meros

erros materiais relativos à remissão de artigos ocorrida no Substitutivo nº 1, e para

acrescentar novos dispositivos com pertinência temática ao assunto, os quais visam a

uniformizar o tratamento da matéria, apresentamos, na conclusão deste parecer, o

Substitutivo nº 2.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.915/2015, no 1º turno, na forma do

Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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 § 2° do art. 39 da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º – 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 a 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.
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§ 1º – No caso de infração permanente ou continuada, o termo inicial  do prazo

decadencial a que se refere o  caput  deste artigo será a data em que a autoridade

administrativa competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou do fato ou o

dia em que cessar a prática da infração, devendo-se considerar o que ocorrer por

último.

§  2º  –  Considera-se  exercido  o  dever  de  fiscalização  com  a  notificação  do

interessado acerca da lavratura de auto de fiscalização ou de infração ou de outro

documento que importe o início da apuração do fato.

§ 3º – Na hipótese de o 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.  3°  –  Constituído  definitivamente  o  crédito  não  tributário,  mediante  regular

processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo.

§ 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 – Interrompe a prescrição da pretensão executória do crédito não tributário a

formalização de:

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



1282
____________________________________________________________________________

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 não tributários, decorrentes de quaisquer das hipóteses que

possam, ou não, vir a compor a Dívida Ativa não Tributária, 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

venha a ser adotado para a cobrança dos débitos fiscais federais.

§ 1º – A taxa Selic incide a partir do dia em que o débito deveria ter sido pago até o

dia anterior ao de seu efetivo pagamento, respeitando-se os índices legais fixados ou

pactuados para o período anterior à publicação desta lei.

§ 2º – A taxa Selic incide também 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 não tributários segundo os índices

legais fixados ou pactuados, discriminando-os em planilha de cálculo.

Art.  6º  –  Ficam  remitidos  os  seguintes  créditos  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:

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, tenha

sido emitido entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014.

§  1º  –  A remissão  prevista  no  caput deste  artigo  não  se  aplica  aos  autos  de
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fiscalização ou boletim de ocorrência e de infração emitidos a partir de 1º de janeiro

de 2015.

§ 2º – A remissão de crédito não tributário de que trata o  caput deste artigo 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 não tributário de que trata o  caput deste artigo não

autoriza a devolução, a restituição nem a compensação de importâncias já recolhidas.

§ 4º – A remissão de crédito não tributário de que trata o  caput deste artigo diz

respeito exclusivamente ao crédito 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. 7º – O titular de órgão ou entidade do poder público estadual poderá, por meio

de resolução, no âmbito de sua competência,  determinar a não constituição ou o

cancelamento de crédito 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;

II – caso o crédito não tributário seja de valor original de até 2.000 Ufemgs (duas mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 8º – O pagamento do crédito não tributário poderá ser parcelado, observadas

as regras previstas em regulamento.

§ 1º – Para efeito de parcelamento, o crédito a que se refere o caput deste artigo

será atualizado pela taxa Selic ou por outro critério que venha 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.
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Art.  9º  –  Fica  criado,  nos  termos  de  regulamento,  o  programa de  incentivo  de

pagamento de créditos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida

ativa, inclusive os ajuizados.

§ 1º  – O débito será consolidado 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. 10 – O débito consolidado poderá ser pago:

I – à vista, com até 90% (noventa por cento) de redução das multas;

II  –  em duas parcelas iguais e sucessivas,  com até 80% (oitenta por cento) de

redução das multas;

III  –  em três parcelas iguais e sucessivas, com até 70% (setenta por cento) de

redução das multas;

IV – em quatro parcelas iguais e sucessivas, com até 60% (sessenta por cento) de

redução das multas;

V – em cinco parcelas iguais e sucessivas, com até 50% (cinquenta por cento) de

redução das multas;

VI – em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com até 25% (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,

caso a taxa Selic ainda não tenha sido divulgada, juros equivalentes a 1% (um por

cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

§  2º  –  As  reduções  das  multas  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  não  se

acumulam com outras concedidas para o pagamento do crédito não tributário.

§ 3º – A formalização de pedido de ingresso no programa a que se refere o art. 9º, a

ser  efetuada  no  prazo  e  na  forma  previstos  em  regulamento,  implica  o

reconhecimento  do  crédito  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
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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 não tributário consolidado a que se refere

o caput será definido em regulamento.

§ 5° – Poderá ser exigida garantia para os pagamentos acima de dez parcelas, nos

termos de regulamento.

§ 6° – Aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo remanescente de

crédito não tributário objeto de parcelamento em curso, observado o disposto no § 2º.

§ 7° – O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00 (quinhentos reais),

salvo autorização da autoridade competente.

Art.  11  –  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  deste

artigo, será abatida a importância efetivamente já recolhida.

Art. 12 – Para fins do disposto nos arts. 9º a 11, tratando-se de crédito não tributário

inscrito ou não em dívida ativa, os honorários advocatícios:

I – não serão devidos, em se tratando de créditos não ajuizados, ainda que inscritos

em dívida ativa;

II – serão fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito apurado após as

reduções das multas a que se refere o art. 10.

Art. 13 – Implica revogação do parcelamento:

I – a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos arts. 9º a 12;

II – o atraso por prazo superior a noventa dias no pagamento de qualquer parcela;

III – a desconstituição da garantia a que se refere o § 5º do art. 10;

IV – nova autuação pelo mesmo fato ocorrida após a data da homologação do

ingresso no programa.

Art.  14  –  O  IMA e  as  entidades  integrantes  do  Sisema ficam  autorizados,  nos

termos  de  regulamento,  a  celebrar  transação  tendo  por  objeto  penalidades

decorrentes do descumprimento de obrigações assumidas em termos de ajustamento

de conduta ou termos de compromisso.

§ 1º – O regulamento desta lei disporá sobre a transação a que se refere o caput

deste artigo, estabelecendo a competência, forma, limites, condições e garantias.
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§ 2º – A transação a que se refere o caput deste artigo fica condicionada ao efetivo

cumprimento  das obrigações principais  assumidas  nos  termos  de ajustamento  de

conduta  ou  nos  termos  de  compromisso  ou  à  assunção  de  novas  obrigações

equivalentes.

Art. 15 – O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de

natureza funcional nem aos processos de natureza tributária.

Art. 16 – Fica acrescentado à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, o 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. 17 – O Estado poderá delegar aos municípios a competência para promover o

licenciamento e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou

potencialmente  poluidores,  conforme  disposto  em  regulamento  próprio  do  Poder

Executivo.

§  1º  –  Não  serão  objeto  de  delegação  as  atividades  e  os  empreendimentos

considerados de interesse público do Estado, conforme disposto em regulamento.

§  2º  –  A execução  das  ações  administrativas  previstas  no  caput  deste  artigo

somente  poderá  ser  desempenhada  pelos  municípios  que  atendam  os  requisitos

dispostos no regulamento a que se refere o caput deste artigo

Art. 18 – Fica revogado o inciso V do art. 4º da Lei Delegada nº 178, de 29 de

janeiro de 2007.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Arnaldo Silva – Felipe Attiê – Celise Laviola –

Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.921/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  João  Alberto,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.921/2009  “declara

patrimônio  histórico,  cultural  e  imaterial  do  Estado  a  manifestação  musical  Viola

Caipira Mineira.”.
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Publicada no  Diário  do Legislativo de 12/6/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  estudo  declara  patrimônio  histórico,  cultural  e  imaterial  do

Estado  a  manifestação  musical  Viola  Caipira  Mineira.  Como  fundamentado  na

justificação do autor, que citou o pesquisador João Araújo, “a viola deveria estar para

Minas  Gerais,  assim como a  Bossa Nova está para  o Rio  de Janeiro!”.  E,  ainda

segundo o mesmo pesquisador, “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”. O autor, continuando sua justificação, ressalta

que “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”.  E  completa

afirmando que, “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”.

O  registro  de  bens  imateriais  tem  um  papel  fundamental  na  conservação  da

memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão

das práticas culturais.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de registros de bens culturais

de natureza  imaterial  ou  intangível  que constituem  patrimônio  cultural  do  Estado,

dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a sua

inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde

são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das

comunidades; o Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e as festas que

marcam a vivência  coletiva  do  trabalho,  da  religiosidade,  do  entretenimento  e de

outras  práticas  sociais;  o  Livro  das  Formas  de Expressão,  onde são inscritas  as
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manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares,

onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

Por  sua  vez,  consideram-se  patrimônio  cultural  imaterial  as  práticas,  as

representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os instrumentos, os

objetos, os artefatos e os lugares associados a comunidades, a grupos e, em alguns

casos,  a  indivíduos  que  se  reconhecem  como  parte  desse  patrimônio.  É  ele

transmitido  de  geração a  geração  e  constantemente  recriado por  comunidades  e

grupos,  em virtude de seu ambiente,  de sua interação com a  natureza e de sua

história, o que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à

diversidade cultural e à criatividade humana.

Em relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por meio de lei,

esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente nesse aspecto.

Quanto  à  apreciação  do  mérito  da  matéria,  ressaltamos  a  importância  de  uma

profunda análise da Comissão de Cultura, que deverá fazê-lo em momento oportuno.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.921/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais –

Cristiano Silveira – João Alberto – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.980/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o  Estado  a  doar  ao  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  dos  Municípios  da

Microrregião do Alto Sapucaí – Cimas – o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/6/2015 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

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

O Projeto de Lei nº 1.980/2015 tem como finalidade autorizar o Estado a doar ao

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí –

Cimas – o imóvel com área de 357,06m², situado na Av. Eng.º Pedro Fonseca Paiva,

nº 376, Bairro Avenida, no Município de Itajubá, registrado sob o nº 2.186, à fls.139 do

Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Para a transferência de bens ao patrimônio público, é necessário observar o art. 18

da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação por parte

do Estado. E, no plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,

que  regulamenta  o  inciso  XXI  do  art.  37  da  Constituição  da  República  e  institui

normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  que exige,  além  da

referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização dos

imóveis para a implantação do Centro de Atendimento em Saúde do Cimas.

Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão

do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.980/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – João Alberto – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.980/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  iniciativa  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Estado a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da

Microrregião do Alto Sapucaí – Cimas – o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Agora vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  sob  comento  objetiva  autorizar  o  Estado  a  doar  ao  Consórcio

Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí – Cimas – o

imóvel com área de 357,06m², situado na Av. Eng.º Pedro Fonseca Paiva, nº 376,

Bairro Avenida, nesse município, registrado sob o nº 2.186, a fls.139 do Livro 3-B, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado à implantação de Centro de Atendimento em Saúde do Cismas. Além disso,

o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o

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

tiver sido dada a destinação prevista.

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

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

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

municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

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

ser  realizada  com a  referida  autorização.  Assim  sendo,  a  proposição  em  análise

atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens

públicos

Cabe ressaltar que o projeto, por tratar de alienação de bem público na modalidade

de doação, não acarreta despesas para o erário e não gera repercussão na execução

da Lei Orçamentária do Estado.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.980/2015, no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Gustavo Corrêa – Felipe

Attiê.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.130/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o Projeto de Lei nº 2.130/2015 “declara

patrimônio cultural do Estado o processo de fazer tricô do Município de Monte Sião”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 25/6/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em estudo declara patrimônio cultural  do Estado o processo de

fazer tricô do Município de Monte Sião. Como fundamentado na justificação do autor,

destacou-se que 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 marcante de sua tradição.

O  registro  de  bens  imateriais  tem  um  papel  fundamental  na  conservação  da

memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão

das práticas culturais.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de registros de bens culturais

de natureza  imaterial  ou  intangível  que constituem  patrimônio  cultural  do  Estado,

dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a sua

inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde

são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das

comunidades; o Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e as festas que

marcam a vivência  coletiva  do  trabalho,  da  religiosidade,  do  entretenimento  e de

outras  práticas  sociais;  o  Livro  das  Formas  de Expressão,  onde são inscritas  as

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares,

onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

Por  sua  vez,  consideram-se  patrimônio  cultural  imaterial  as  práticas,  as
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representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os instrumentos, os

objetos, os artefatos e os lugares associados a comunidades, a grupos e, em alguns

casos,  a  indivíduos  que  se  reconhecem  como  parte  desse  patrimônio.  É  ele

transmitido  de  geração a  geração  e  constantemente  recriado por  comunidades  e

grupos,  em virtude de seu ambiente,  de sua interação com a  natureza e de sua

história, o que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à

diversidade cultural e à criatividade humana.

Em relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por meio de lei,

esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente nesse aspecto.

Quanto  à  apreciação  do  mérito  da  matéria,  ressaltamos  a  importância  de  uma

profunda análise da Comissão de Cultura, que deverá fazê-lo em momento oportuno.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.130/2015.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais –

Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira – João Alberto – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  deste colegiado, o projeto de resolução em epígrafe “dispõe sobre a

estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo do Quadro

de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras providências”.

Aprovado  no  1°  turno  na  forma  original,  o  projeto  foi  distribuído  à  Mesa  da

Assembleia para, nos termos do inciso VIII do caput do art. 79 do Regimento Interno,

receber parecer para o 2° turno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  exame  disciplina  a  nova  estrutura  de  cargos  em

comissão de recrutamento amplo a ser instituída quando da aprovação do Projeto de

Lei nº 2.443/2015, em tramitação nesta Casa.

Com a transformação proposta, criam-se cargos de assessor parlamentar, a quem
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competirá prestar suporte aos parlamentares, bem como à Mesa, às lideranças e às

comissões.  São  atualizadas,  com  isso,  as  regras  que  disciplinam  a  forma  de

estruturação de gabinete, a sistemática de remuneração, o conjunto de atribuições e

a aferição de produtividade e frequência.

Além  disso,  estão  sendo criados  70  cargos  efetivos  de  analista  legislativo,  que

exigem nível superior de escolaridade, com o objetivo de promover a reposição de

servidores  em  virtude  do  elevado  número  de  aposentadorias  de  servidores

provenientes do Grupo de Execução, cujos cargos se extinguem com a vacância.

Desse  quantitativo,  29  poderão  ser  providos  a  partir  da  entrada  em  vigor  da

resolução, e os demais a partir de janeiro de 2017.

Entendemos que a matéria já foi suficientemente analisada, quando de seu exame

em 1° turno, em relação aos aspectos formais, tais como a competência da Mesa da

Assembleia  para  dispor  sobre  criação  e  transformação  de  cargos,  bem  como  a

adequação da tramitação da matéria por meio de projeto de resolução.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, frise-se que o impacto proveniente da

proposição em análise atende às condições impostas pela Lei de Responsabilidade

Fiscal – LRF – e não prejudica o equilíbrio fiscal nem as metas estabelecidas na

legislação orçamentária, uma vez que o gasto da Assembleia na área de pessoal,

com a dedução de inativos e pensionistas, de janeiro a abril, representou 1,1934% da

Receita Corrente Líquida – RCL. Esse índice está bem abaixo do limite imposto para

as despesas com pessoal da Assembleia, as quais não podem ultrapassar 2% do

valor da RCL do Estado, bem como do limite prudencial, que está no patamar de

1,9%.

Pelas razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação do

Projeto de Resolução nº 18/2015.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 18/2015

no 2º turno, na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente – Lafayette de Andrada,  relator  – Hely Tarqüínio –

Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.254/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do  deputado Sargento  Rodrigues,  a  proposição em epígrafe  “dispõe

sobre a integração dos órgãos de defesa social  do Estado de Minas Gerais e dá

outras  providências”  e  foi  distribuído  às  Comissões  de Constituição e  Justiça,  de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, V, combinado

com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  dispõe  sobre  a  cooperação  entre  os  órgãos  de

segurança pública do Estado. Na forma em que foi aprovada no 1º turno, a proposta

especifica diretrizes para a política de segurança pública, prevendo, entre outras, a

atuação  cooperativa  das  instituições  do  Sistema  de  Defesa  Social,  bem  como  a

cooperação dos órgãos de segurança pública 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,  além  do  desenvolvimento  de  políticas  de

prevenção social da criminalidade, de prevenção ao pânico e combate a incêndio e

de defesa civil.

O vencido também prevê como objetivos da política a articulação e mobilização dos

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; o fortalecimento do papel do Estado na gestão da política e dos

agentes de segurança pública; a cooperação entre órgãos estaduais,  municipais e

parceiros  privados  nas  ações  de  segurança  pública  no  Estado;  bem  como  a

ampliação da produtividade dos serviços de segurança pública.

De acordo com as considerações constantes do parecer exarado por esta comissão

por  ocasião do 1º  turno,  há uma repartição de competências  entre a União e os

estados na execução da política de segurança pública, nos termos da Constituição de

1988.  O  sistema  policial  brasileiro  rege-se  pelo  disposto  no  art.  144  do  Texto
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Constitucional, que estabelece que a segurança pública será exercida por meio dos

seguintes  órgãos:  Polícia  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.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, que atua na defesa civil, o sistema de defesa

social do Estado conta com as Polícias Civil e Militar nas atividades de repressão e

prevenção 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.

A criação da Secretaria de Defesa Social, 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.

Observa-se, assim, que a proposição em estudo objetiva dar maior consistência à

cooperação  entre  as  instituições  do  Sistema  de  Defesa  Social.  Dessa  forma,

inexistem dúvidas acerca da relevância do tema e da propriedade da proposta, pelo

que merece receber apoio também no 2º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.254/2015 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Professor Neivaldo, relator – Dilzon Melo.

PROJETO DE LEI Nº 1.254/2015

(Redação do Vencido)

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:
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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;

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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado e do presidente  do Tribunal  de Justiça do

Estado de Minas Gerais,  o projeto de lei  em análise “dispõe sobre a utilização de

parcela dos depósitos judiciais realizados em processos vinculados ao Tribunal de
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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”.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 5, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  de  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,  §  1º,  do

Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto  em análise  estabelece a  possibilidade de transferência  dos  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, bem como os respectivos acessórios e os depósitos que vierem a ser realizados,

para  conta  específica  do  Estado,  para  fins  de  custeio  da  previdência  social,  do

pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como de amortização da

dívida com a União.

O governador do Estado afirma, por meio da Mensagem nº 43/2015, que o projeto

de  lei  representa  o  resultado  “de  iniciativa  conjunta  dos  Poderes  Executivo  e

Judiciário  e  faz-se necessário  em razão do alto  déficit  orçamentário  verificado no

corrente exercício financeiro”.

Amplamente debatida no 1º turno, a proposição foi aprovada, em Plenário, na forma

do Substitutivo n° 5, apresentado por esta comissão.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, a implementação das medidas

propostas gera impacto positivo para os cofres estaduais. O Estado obterá receita

extra não prevista inicialmente em seu planejamento para enfrentar  o déficit  fiscal

expresso na Lei nº 21.695, de 2015, Lei Orçamentária Anual, de R$7,273 bilhões.

Ressalta-se que a inadimplência do Estado em decorrência do não cumprimento de

suas obrigações, tais como as previdenciárias ou de amortização da dívida, geraria

um ônus substancial ao erário.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.173/2015, no

2º turno, na forma do vencido em 1° turno.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Fábio Cherem – Celise Laviola – Arnaldo Silva

– Professor Neivaldo.

PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  utilização  de  depósitos  judiciais  em  dinheiro,  tributários  e  não

tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas  Gerais  –  TJMG –,  para  o  custeio  da  previdência  social,  o  pagamento  de

precatórios e assistência judiciária e a amortização da dívida com a União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –

poderão ser transferidos para conta específica do Poder Executivo para o custeio da

previdência  social,  o  pagamento  de  precatórios  e  assistência  judiciária  e  a

amortização da dívida com a União.

§  1º  –  Esta  lei  aplica-se  aos  depósitos  judiciais  existentes  na  data  de  sua

publicação  na  instituição  financeira  encarregada  de  custodiá-los,  bem  como  aos

respectivos  acessórios,  e  aos  depósitos  que  vierem  a  ser  realizados  após  a

publicação desta lei.

§  2º  –  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  depósitos  judiciais  tributários

transferidos aos municípios por força de lei.

§  3º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  corresponderá  ao

percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total dos depósitos judiciais,

apurado na forma do art. 4°, durante o primeiro ano de vigência desta lei, e de 70%

(setenta por cento) desse valor total, no período subsequente.

§ 4º – A parcela não transferida dos depósitos judiciais a que se refere o caput 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 correspondente.

Art.  2º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  será  objeto  de

remuneração mensal paga pelo Poder Executivo ao TJMG, no percentual de 0,3%

(zero vírgula três por cento) do saldo atualizado desse montante, apurado, na forma

do art. 4°, no primeiro dia de cada mês.
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Parágrafo único – A remuneração a que se refere o caput será paga até o dia 20 de

cada mês, ou o TJMG reterá, no ato da transferência de que trata esta lei, o valor

referente à remuneração devida.

Art. 3º – Além do pagamento a que se refere o art. 2º, o Poder Executivo garantirá a

remuneração  do  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei,  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 § 4º do art. 1º, será calculado o valor total dos depósitos judiciais,

que corresponderá  à soma do valor  integral  dos depósitos  existentes  na  data da

primeira  transferência  ao  Poder  Executivo  com  os  depósitos  posteriormente

realizados,  atualizada com base no índice acordado entre o TJMG e a instituição

financeira custodiante, deduzidos os pagamentos e restituições realizados.

§ 1º – Após a apuração do valor total dos depósitos judiciais a que se refere o

caput, será observado o seguinte:

I – durante o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do Fundo de Reserva for

inferior  a  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o

Tesouro Estadual recomporá o Fundo de Reserva, a fim de que ele volte a perfazer o

referido percentual, no prazo de trinta dias;

II – após o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do Fundo de Reserva for

inferior  a  30% (trinta  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o  Tesouro

Estadual recomporá o Fundo de Reserva, a fim de que ele volte a perfazer o referido

percentual, no prazo de trinta dias;

III – se o saldo do Fundo de Reserva for superior aos percentuais previstos nos

incisos I e II, a diferença será transferida, após a providência prevista no parágrafo

único do art. 2º, para a conta específica a que se refere o caput do art. 1°.

§ 2º – A apuração a que se refere o caput deste artigo será realizada pela instituição

financeira custodiante, e o valor apurado será comunicado ao Poder Executivo e ao

TJMG no primeiro dia de cada mês.

§ 3º – A transferência de que trata esta lei será suspensa sempre que o saldo do

Fundo de Reserva for inferior ao percentual indicado nos incisos I e II do § 1º deste

artigo ou no caso de descumprimento do disposto no art. 2º.

Art. 5º – Os recursos provenientes da transferência de que trata esta lei constarão
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no orçamento do Estado como Fonte de Recursos específica, com a identificação de

sua origem e aplicação.

Art. 6º – Caso o saldo do Fundo de Reserva a que se refere o § 4º 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  correspondente,  o  TJMG

comunicará o fato ao Poder Executivo, que disponibilizará, em até três dias úteis, por

meio  de  depósito  no  Fundo  de  Reserva,  a  quantia  necessária  para  honrar  a

restituição ou o pagamento do depósito judicial.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput, o TJMG

bloqueará a quantia necessária à restituição ou ao pagamento do depósito judicial

diretamente nas contas mantidas pelo Poder Executivo em instituições financeiras,

inclusive mediante a utilização de sistema informatizado.

Art. 7º – A instituição financeira custodiante disponibilizará ao Poder Executivo e ao

TJMG, diariamente, extratos com a movimentação dos depósitos judiciais, indicando

os saques efetuados, os depósitos e os rendimentos, bem como o saldo do Fundo de

Reserva, apontando eventual excesso ou insuficiência.

Parágrafo único – Os depósitos judiciais de que trata esta lei serão mantidos pela

instituição financeira custodiante em contas individualizadas, com a menção expressa

à  quantia  total  depositada,  acrescida  dos  respectivos  rendimentos,  ao  montante

transferido e ao remanescente em poder da instituição financeira.

Art. 8º – É vedado à instituição financeira custodiante sacar, do Fundo de Reservas

a que se refere o § 4º do art. 1º, importâncias relativas a depósitos efetuados não

abrangidos por  esta lei,  para a devolução a depositante ou para a conversão em

renda do Estado.

Art. 9º – O Poder Executivo firmará termo de compromisso com o TJMG para a

implementação do disposto nesta lei.

Art. 10 – A custódia e a administração da integralidade dos depósitos judiciais a que

se refere esta lei caberá ao TJMG, incumbindo ao Poder Executivo a regulamentação

desta lei no âmbito das ações que lhe couberem.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste colegiado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a estrutura de

cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo do Quadro de Pessoal da

Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras providências”.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma original, e vem agora a esta Mesa para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 79,

VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame altera a estrutura dos cargos de provimento em comissão

do Quadro  de  Pessoal  da  Casa,  com a  intenção de promover  a  atualização e  o

aprimoramento das normas que tratam da matéria.

O  projeto  tem  como  ponto  principal  a  alteração  da  estrutura  dos  cargos  de

provimento em comissão, de forma a garantir o necessário suporte à atuação dos

parlamentares para o bom exercício de seus mandatos. Para tanto, propõe-se uma

reformulação na sistemática de remuneração, tornando-a mais flexível,  de forma a

melhor  atender  às  especificidades  de  cada  parlamentar.  Com  isso,  para  a

estruturação dos gabinetes, o deputado contará com um modelo que proporcionará

maior  celeridade  e  racionalização  dos  processos  de  trabalho  necessários  à  sua

operacionalização.

Pode-se afirmar que a medida proposta vai ao encontro dos objetivos estabelecidos

no Direcionamento Estratégico Assembleia 2020, uma vez que esta Casa busca o

fortalecimento da atuação institucional, seja no que tange às funções finalísticas do

Parlamento mineiro,  seja em relação às estruturas e às  atividades de suporte  ao

trabalho político-parlamentar.

Portanto,  ao  racionalizar  custos  com  a  melhoria  de  processos  de  trabalho,  a

Assembleia  segue  no  firme  propósito  de  aplicar  os  recursos  públicos  de  forma

responsável  e  cumpre,  pois,  um  de  seus  compromissos,  firmados  em  seu

planejamento estratégico, que é o de “atuar de forma ética e transparente e garantir

uma gestão eficiente e austera”.
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Dito isso, e considerando que, de acordo com análise feita em 1º turno, inexistem

óbices para a aprovação da matéria, pois, além de se demonstrar oportuna, atende

aos requisitos de ordem constitucional, legal e fiscal que norteiam o tema.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.443/2015 no

2º turno, na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente – Lafayette de Andrada,  relator  – Hely Tarqüínio –

Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 692/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 692/2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Bairros  Alvarenga,

Florência  de  Paiva  e  Maria  do  Carmo –  Acaflomc  –,  com  sede no Município  de

Corinto, 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 692/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Bairros  Alvarenga,

Florência  de  Paiva  e  Maria  do  Carmo –  Acaflomc  –,  com  sede no Município  de

Corinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Alvarenga,  Florência  de  Paiva  e  Maria  do  Carmo  –  Acaflomc  –,  com  sede  no

Município de Corinto.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Douglas Melo, relator – Geisa Teixeira.



1303
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 990/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 990/2015, de autoria do deputado Braulio Braz, que declara de

utilidade  pública  a  União  das  Associações  Comunitárias,  Culturais,  Esportivas  e

Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem –, com sede no Município de Muriaé, 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 990/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  União  das  Associações  Comunitárias,  Culturais,

Esportivas e Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem –, com sede no Município de

Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a União das Associações Comunitárias,

Culturais, Esportivas e Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem –, com sede no

Município de Muriaé.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Douglas Melo, relator – Geisa Teixeira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 992/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 992/2015, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara de

utilidade pública a Associação Recanto Ozanan, com sede no Município de Cruzília,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 992/2015

Declara de utilidade pública a entidade Recanto Ozanan, com sede no Município de

Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a entidade Recanto Ozanan, com sede

no Município de Cruzília.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Douglas Melo, relator – Geisa Teixeira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.112/2015

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.112/2015,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a associação Comando do Riso, com sede no Município

de Estiva, 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 1.112/2015

Declara de utilidade pública a entidade Comando do Riso, com sede no Município

de Estiva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Comando do Riso, com sede

no Município de Estiva.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Geisa Teixeira, relatora – Douglas Melo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.151/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.151/2015,  de autoria  do deputado Bonifácio Mourão,  que
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declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Industrial – ABI –,

com sede no Município de São José do Divino, 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 1.151/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Industrial – ABI

–, com sede no Município de São José do Divino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Industrial – ABI –, com sede no Município de São José do Divino.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Geisa Teixeira, relatora – Douglas Melo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.266/2015, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais – Codemig – o imóvel que especifica, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda

n° 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 1.266/2015

Autoriza o Poder Executivo a alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico

de Minas Gerais – Codemig – 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  alienar  à  Companhia  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  imóvel  com  área  de

14.400m² (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados), e respectiva benfeitoria,

esta com área de 1.307,47m² (mil trezentos e sete vírgula quarenta e sete metros

quadrados), situado no Município de Belo Horizonte, constituído do quarteirão n° 36

da 12ª Seção Urbana, formado pelas Ruas Uberaba, Alvarenga Peixoto, Tenente Brito

Melo e Gonçalves Dias, registrado sob o n° 68.956, no Livro 2, no Cartório do 7°

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art.  2°  –  A alienação  de  que  trata  esta  lei  tem  por  objetivo  a  subscrição  e  a

integralização de aumento do capital social da Codemig por seu acionista majoritário,

o  Estado  de  Minas  Gerais,  mediante  a  emissão  de  novas  ações  ordinárias

nominativas no valor de R$171.890.588,33 (cento e setenta e um milhões oitocentos

e  noventa  mil  quinhentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  trinta  e  três  centavos),

correspondente  ao  valor  da  avaliação do imóvel  a  que se  refere  o  art.  1°,  a  ser

realizada na forma da legislação vigente.

Art. 3° – Fica assegurada, em caráter permanente, a finalidade cultural do imóvel a

ser alienado nos termos desta lei.

Art. 4° – Fica assegurado à Codemig e ao Estado de Minas Gerais o direito de

recompra do imóvel descrito no art. 1° em operação financeira que o envolva.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Douglas Melo, relator – Geisa Teixeira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.736/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.736/2015, de autoria do deputado João Alberto, que declara

de utilidade pública o Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema Penitenciário –

Inespe –, com sede no Município de Nova Lima, 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 1.736/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema

Penitenciário – Inespe –, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Nova-Limense de Estudos do

Sistema Penitenciário – Inespe –, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Geisa Teixeira, relatora – Douglas Melo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE JULHO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.649

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao Menor – Apam

–, com sede no Município de Pitangui.

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.650

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.651

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
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Artesãos e Produtores Caseiros do Sul e Sudoeste Mineiro – Fedart –, com sede no

Município de Itaú de Minas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.652

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.654

Dispõe  sobre  a  utilização  de  depósitos  judiciais  em  dinheiro,  tributários  e  não

tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas  Gerais  –  TJMG –,  para  o  custeio  da  previdência  social,  o  pagamento  de

precatórios e assistência judiciária e a amortização da dívida com a União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –

poderão ser transferidos para conta específica do Poder Executivo, para o custeio da

previdência  social,  o  pagamento  de  precatórios  e  assistência  judiciária  e  a

amortização da dívida com a União.

§  1º  –  Esta  lei  aplica-se  aos  depósitos  judiciais  existentes  na  data  de  sua

publicação  na  instituição  financeira  encarregada  de  custodiá-los,  bem  como  aos
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respectivos  acessórios,  e  aos  depósitos  que  vierem  a  ser  realizados  após  a

publicação desta lei.

§  2º  –  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  depósitos  judiciais  tributários

transferidos aos municípios por força de lei.

§  3º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  corresponderá  ao

percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total dos depósitos judiciais,

apurado na forma do art. 4°, durante o primeiro ano de vigência desta lei, e de 70%

(setenta por cento) desse valor total, no período subsequente.

§ 4º – A parcela não transferida dos depósitos judiciais a que se refere o caput 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 correspondente.

Art.  2º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  será  objeto  de

remuneração mensal paga pelo Poder Executivo ao TJMG, no percentual de 0,3%

(zero vírgula três por cento) do saldo atualizado desse montante, apurado, na forma

do art. 4°, no primeiro dia de cada mês.

Parágrafo único – A remuneração a que se refere o caput será paga até o dia 20 de

cada mês, ou o TJMG reterá, no ato da transferência de que trata esta lei, o valor

referente à remuneração devida.

Art. 3º – Além do pagamento a que se refere o art. 2º, o Poder Executivo garantirá a

remuneração  do  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei,  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 § 4º do art. 1º, será calculado o valor total dos depósitos judiciais, que

corresponderá à soma do valor integral dos depósitos existentes na data da primeira

transferência  ao  Poder  Executivo  com  os  depósitos  posteriormente  realizados,

atualizada  com  base no índice  acordado entre  o  TJMG e  a  instituição  financeira

custodiante, deduzidos os pagamentos e restituições realizados.

§ 1º – Após a apuração do valor total dos depósitos judiciais a que se refere o

caput, será observado o seguinte:

I – durante o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do fundo de reserva for
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inferior  a  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o

Tesouro Estadual o recomporá, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual,

no prazo de trinta dias;

II – após o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do fundo de reserva for

inferior  a  30% (trinta  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o  Tesouro

Estadual o recomporá, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual,  no

prazo de trinta dias;

III  –  se o saldo do fundo de reserva for  superior  aos percentuais  previstos nos

incisos I e II, a diferença será transferida, após a providência prevista no parágrafo

único do art. 2º, para a conta específica a que se refere o caput do art. 1°.

§ 2º – A apuração a que se refere o caput deste artigo será realizada pela instituição

financeira custodiante, e o valor apurado será comunicado ao Poder Executivo e ao

TJMG no primeiro dia de cada mês.

§ 3º – A transferência de que trata esta lei será suspensa sempre que o saldo do

fundo de reserva for inferior ao percentual indicado nos incisos I e II do § 1º deste

artigo ou no caso de descumprimento do disposto no art. 2º.

Art. 5º – Os recursos provenientes da transferência de que trata esta lei constarão

no orçamento do Estado como fonte de recursos específica, com a identificação de

sua origem e aplicação.

Art. 6º – Caso o saldo do fundo de reserva a que se refere o § 4º do art. 1º não seja

suficiente para honrar a restituição ou o pagamento de depósitos judiciais, conforme a

decisão judicial proferida no processo correspondente, o TJMG comunicará o fato ao

Poder Executivo, que disponibilizará, em até três dias úteis, por meio de depósito no

fundo de reserva, a quantia necessária para honrar a restituição ou o pagamento do

depósito judicial.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput, o TJMG

bloqueará a quantia necessária à restituição ou ao pagamento do depósito judicial

diretamente nas contas mantidas pelo Poder Executivo em instituições financeiras,

inclusive mediante a utilização de sistema informatizado.

Art. 7º – A instituição financeira custodiante disponibilizará ao Poder Executivo e ao

TJMG, diariamente, extratos com a movimentação dos depósitos judiciais, indicando
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os saques efetuados, os depósitos e os rendimentos, bem como o saldo do fundo de

reserva a que se refere o § 4º do art. 1º, apontando eventual excesso ou insuficiência.

Parágrafo único – Os depósitos judiciais de que trata esta lei serão mantidos pela

instituição financeira custodiante em contas individualizadas, com a menção expressa

à  quantia  total  depositada,  acrescida  dos  respectivos  rendimentos,  ao  montante

transferido e ao remanescente em poder da instituição financeira.

Art. 8º – É vedado à instituição financeira custodiante sacar do fundo de reserva a

que  se  refere  o §  4º  do  art.  1º  importâncias  relativas  a depósitos  efetuados não

abrangidos por  esta lei,  para a devolução a depositante ou para a conversão em

renda do Estado.

Art. 9º – O Poder Executivo firmará termo de compromisso com o TJMG para a

implementação do disposto nesta lei.

Art. 10 – A custódia e a administração da integralidade dos depósitos judiciais a que

se refere esta lei caberá ao TJMG, incumbindo ao Poder Executivo a regulamentação

desta lei no âmbito das ações que lhe couberem.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento  –  Abertura – 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata – 2ª

Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:  Proposta de Emenda à

Constituição nº 37/2015 – Projetos de Lei nºs 2.493 a 2.543/2015 – Requerimentos

nºs 1.501 a 1.550/2015 – Requerimento Ordinário nº 1.910/2015 – Proposições não

Recebidas: Requerimentos das Comissões de Política Agropecuária e de Transporte

– Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Minas e Energia,
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de  Saúde,  de  Cultura,  de  Segurança  Pública,  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Trabalho – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Felipe

Attiê, Rogério Correia, Elismar Prado e Cabo Júlio – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura  de  Inscrições  –  Comunicação  da  Presidência  –  Leitura  de

Comunicações  –  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  Ordinário  nº

1.910/2015; deferimento – Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 1.266/2015; aprovação – 2ª Fase: Palavras do Presidente –

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  deputado  Sargento

Rodrigues; aprovação – Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.915/2015;

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;  prejudicialidade  do  Substitutivo  nº  1  –

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015; suspensão e reabertura da

reunião;  discursos  dos  deputados  Felipe  Attiê,  João  Leite  e  Rogério  Correia  –

Questão de Ordem – Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos –

Palavras do Presidente – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes –

Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – 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  Avelar  Oliveira  –

Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil

Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran

Barbosa – Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira – João Alberto  –  João Leite –  Leandro

Genaro  – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marília  Campos – Missionário Marcio

Santiago  –  Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –

Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –

Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda –

Wander Borges.
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Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 14h5min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Sargento Rodrigues, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37/2015

Altera a Constituição do Estado para acrescentar o art. 300 e revogar o inciso III do

art. 139.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 300:

“Art.  300 –  O Estado manterá  o  Sistema Estadual  de  Trânsito,  organizado nos

termos da lei.

§  1º  –  As  políticas  e  ações  do  Sistema  Estadual  de  Trânsito  atenderão  aos

princípios de preservação e de defesa da vida, da saúde e do meio ambiente.

§ 2º – No âmbito de atuação do Sistema Estadual de Trânsito, competem à Polícia

Civil  exclusivamente  as  funções  de  polícia  judiciária  e  a  apuração  das  infrações

penais.”.

Art. 2º – Fica revogado o inciso III do art. 139.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.
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Sargento Rodrigues – Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr.  – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Carlos Pimenta –

Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu

Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Gil

Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – Isauro Calais – João

Leite – João Magalhães – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Neilando

Pimenta – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia – Tiago

Ulisses – Tito Torres.

Justificação:  Já  em  1997  a  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  do  Sistema

Penitenciário do Estado constatava que pouco havia mudado. A sociedade clamava

por mudanças profundas na estruturação dos órgãos de segurança, o que não se

concebe sem a reordenação do sistema de segurança dos órgãos de trânsito, a qual

ora  se  propõe.  Pela  atualidade  da fundamentação trazida  pela  referida  comissão

parlamentar de inquérito,  por ocasião da apresentação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 25/1999, pedimos vênia para reproduzir alguns pontos:

“A segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão, devendo ser exercida

com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do

patrimônio. Essas são as atribuições dos órgãos instituídos constitucionalmente para

esse fim, entre  eles,  no âmbito  estadual,  as  Polícias  Civil  e  Militar  e o Corpo de

Bombeiros.  À  Polícia  Civil  incumbem,  conforme  estabelece  o  art.  144,  §  4º,  da

Constituição da República, ressalvada a competência da União, as funções de polícia

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

O art. 139 da Constituição do Estado, por sua vez, além de dar à Polícia Civil essas

mesmas atribuições, acrescentou-lhes, no entanto, algumas atividades privativas de

caráter não policial, nos seguintes termos:

'Art.  139  –  À  Polícia  Civil,  órgão  permanente  do  Poder  Público,  dirigido  por

Delegado  de  Polícia  de  carreira  e  organizado  de  acordo  com  os  princípios  da

hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções

de polícia judiciária e a apuração, no território do Estado, das infrações penais, exceto

as militares, e lhe são privativas as atividades pertinentes a:

I – polícia técnico-científica;
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II – processamento e arquivo de identificação civil e criminal;

III – registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor'.

Essas atividades, especialmente a referida no inciso III, objeto desta proposição,

não estão previstas na Constituição da República e não possuem características de

natureza tipicamente policial. De acordo com a melhor doutrina sobre a matéria, à

polícia  cabem duas  funções:  a  administrativa  e  a  repressiva.  Mirabete (“Processo

Penal”, 8ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 1998) afirma que, com a primeira, de caráter

preventivo, ela garante a ordem pública e impede a prática de fatos que possam lesar

ou  pôr  em  perigo  os  bens  individuais  ou  coletivos;  com  a  segunda,  de  caráter

repressivo, após a prática de uma infração penal, recolhe elementos que a elucidem

para que possa ser instaurada a competente ação penal contra os autores do fato.

O  que  seria  então,  nesse  contexto,  a  polícia  judiciária  a  que  se  refere  a

Constituição? Hely Lopes Meirelles  (“Direito  Administrativo Brasileiro”,  2ª  ed.,  São

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,1966) nos ensina que: 'Polícia Judiciária é a que se

destina  precipuamente  a  reprimir  infrações  penais  (crimes  e  contravenções)  e  a

apresentar os infratores à Justiça, para a necessária punição. Em face de sua missão

específica,  a  polícia  judiciária  se  exterioriza  em  corporações  armadas  e

especializadas em repressões, prevenções e investigações criminais, sob a forma de

forças militarizadas, polícias civis, polícias de choque, polícias técnica e outras mais.

Atua como serviço de vigilância e de manutenção da ordem pública interna e efetua

prisões em flagrante delito ou em cumprimento de mandados judiciais. Além disso,

destina-se  a  garantir  a  execução  das  determinações  judiciárias  e  administrativas,

quando requisitada pelas autoridades competentes.

Na polícia judiciária é que reside propriamente a força pública do Estado. Polícia

administrativa é a que se destina a assegurar o bem-estar geral, impedindo, através

de ordens, proibições e apreensões, o exercício antissocial dos direitos individuais, o

uso abusivo da propriedade, ou a prática de atividades prejudiciais à coletividade. A

polícia  administrativa  se  expressa  no  conjunto  de  órgãos  e  serviços  públicos

incumbidos de fiscalizar, controlar e deter as atividades individuais (não os indivíduos)

que se revelem contrárias, inconvenientes ou nocivas à comunidade, no tocante à

segurança, à higiene, à saúde, à moralidade, ao sossego, ao conforto públicos e, até

mesmo, à estética urbana'.
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A maior parte da doutrina diferencia a polícia administrativa – exercida, em nosso

ordenamento jurídico, pela Polícia Militar – da judiciária – de competência da Polícia

Civil – de acordo com sua atividade: a primeira exerce uma atividade precipuamente

preventiva, e a segunda, uma atividade repressiva ou auxiliar. Celso Antônio Bandeira

de Mello  ('Curso de Direito  Administrativo',  11ª  ed.,  São Paulo:  Editora Malheiros,

1999) observa que a importância da distinção entre polícia administrativa e polícia

judiciária reside no fato de que a segunda se rege na conformidade da legislação

processual penal, e a primeira, pelas normas administrativas.

Nesse sentido, desde a Constituição Federal de 1988, à Polícia Civil  compete a

atividade de polícia judiciária. Assim, ela é acionada após a prática de um ilícito penal,

de um suposto crime, e somente após a repressão imediata feita pela Polícia Militar

na sua atividade de polícia ostensiva, administrativa. Sua atividade se inicia após uma

notícia-crime ou  instrumento  equivalente,  quando  então  irá  instaurar  um  inquérito

policial para apurar o ilícito que, em tese, tenha ocorrido. Todo o procedimento que

terá de observar, bem como todas as suas funções, encontram-se regidos pelo direito

processual penal.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito

Brasileiro,  não prevê competências de natureza administrativa para a Polícia Civil

nem a define como órgão executivo estadual de trânsito. A Polícia Civil não integra,

ainda, o Sistema Nacional de Trânsito, previsto no art. 23 do Código, composto por

diversos órgãos, as polícias militares inclusive.

A Constituição Federal, como vimos, preceitua que a segurança pública é exercida

para a salvaguarda da ordem pública  e para a preservação da incolumidade das

pessoas e do patrimônio.

Nos  últimos  anos  ocorreu  um  extraordinário  aumento  do  número  de  veículos

automotores e de condutores. Existem no Estado cerca de 3 milhões de veículos

cadastrados,  e a receita orçamentária anual  relativa  ao trânsito  está em torno de

R$370.000.000,00. As atividades relativas a essa matéria exigem um órgão moderno

com um alto nível de organização e de um corpo de técnicos especializados em áreas

como  educação  para  o  trânsito,  engenharia  de  trânsito,  administração  pública  e

informática, entre outras. Sem esses cuidados, o Estado corre o risco de perder o
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controle sobre suas próprias instituições, seus funcionários e seus recursos, como em

parte já vem ocorrendo.

A presente proposição tem por objetivo, ao retirar da Polícia Civil a competência

para exercer atividades relacionadas com o trânsito, permitir que o Estado crie uma

estrutura com observância ao disposto na Constituição da República e no Código de

Trânsito Brasileiro, a qual atenda às suas necessidades administrativas”.

Destaque-se, ainda, que inúmeras são as iniciativas nos Estados de São Paulo, Rio

de Janeiro e Rio Grande do Sul que visam extirpar a competência da Polícia Civil, na

esteira da proposta que ora apresentada, sob a fundamentação do do disposto no art.

280, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, que menciona “o agente da autoridade de

trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário

ou  celetista  ou,  ainda,  policial  militar  designado  pela  autoridade  de  trânsito  com

jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”.

É precípua a atuação da Polícia Civil na garantia da segurança e justiça, uma vez

que  cabe  à  instituição  promover  investigações  criminais,  sendo  que  a  melhor

prevenção contra o crime consiste na sua apuração eficaz.

Logo, é inquestionável a importância desta Proposta de Emenda à Constituição, na

medida em que, por um lado, se lida com patente falta de efetivo na Polícia Civil do

Estado e, por outro, detenha essa corporação competências de polícia administrativa.

Em que pese se recomendar que cada um dos 853 municípios do Estado tenha

pelo  menos  um  delegado,  uma  equipe  de  investigadores  e  dois  escrivães,  essa

realidade  está  muito  distante.  O  Estado  de  Minas  Gerais,  além  de  lidar  com  a

ausência de  estrutura adequada para que a Polícia  Civil  exerça suas atribuições,

dispõe  de  efetivo  insuficiente,  o  que  resulta  em  inquéritos  parados,  atraso  no

cumprimento de prazos estipulados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público e,

consequentemente, falta de punição.

Nesse sentido, o Ofício nº 3.571/SIPJ/2011, da Superintendência de Investigações

e Polícia Judiciária, esclarece que a regionalização dos plantões da Polícia Civil do

Estado foi adotada tendo em vista a insuficiência de recursos humanos, na tentativa

de buscar o equilíbrio entre a capacidade policial  produtiva e as necessidades do

povo mineiro.
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“Carga excessiva de  trabalho,  além das  40 horas  semanais  previstas  em lei,  e

número  reduzido  de  delegados,  investigadores  e  escrivães  para  atender  às

demandas  da  população  forçaram  a  cúpula  da  Polícia  Civil  mineira  a  adotar  um

esquema de plantões centralizados em delegacias regionais”.

Ora, é cediço que cabe ao delegado de polícia propiciar a investigação criminal e

que  ao  investigador  compete  ir  a  campo  em  busca  de  testemunhas,  provas  e

informações que auxiliem a elucidar crimes, enquanto que o escrivão é responsável

pela elaboração, andamento, manutenção e arquivo dos documentos produzidos em

uma  delegacia  de  polícia.  Já  o  papiloscopista  é  o  policial  especializado  em

identificação humana, e o perito busca, por meio de indícios materiais, elementos que

possam  auxiliar  a  esclarecer  episódios  que  são  objeto  de  investigação.  Logo,  o

emprego do mencionado potencial policial em órgãos de trânsito significa abrir mão

da eficiência que prega a Constituição da República ao estabelecer como dever do

Estado o combate à criminalidade e a promoção da segurança pública.

Por todo o exposto, contamos com a colaboração dos ilustres deputados para que

esta proposição, após ser discutida e aprimorada no que couber, possa ser aprovada

nesta Casa.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.493/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 38/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos da Comunidade

da Bocaina – Amacob –, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

da Comunidade da Bocaina – Amacob –, com sede no Município de Santa Bárbara do

Tugúrio.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Trata-se de associação civil  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,
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fundada  em  8/12/2007,  que  tem  por  finalidade  prestar  assistência  social  à

comunidade e promover a cultura, o desporto,  o turismo, a educação, a saúde, a

proteção  do  meio  ambiente,  a  defesa  e  conservação  do  patrimônio  histórico  e

artístico, a geração de emprego e renda e a organização comunitária.

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 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 2.494/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 33/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila Bispo de Maura –

Acomobina –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila

Bispo de Maura – Acomobina –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Moradores da Vila Bispo de Maura vem prestando

relevantes serviços à comunidade, notadamente no campo assistencial. Se declarada

de utilidade pública, terá maiores facilidades para desenvolver seu trabalho. Por essa

razão, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste projeto, uma

vez que a entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.

– 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 2.495/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 42/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de Mutum.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais de Nossa Senhora das Graças, com sede no Município

de Mutum.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Associação civil  de direito  privado,  sem fins lucrativos,  fundada em

14/10/97,  a  entidade  tem  por  finalidades  a  proteção  à  saúde  da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice; o combate à fome e à pobreza; a proteção do

meio ambiente; e a divulgação da cultura e do esporte.

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

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

Por 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 2.496/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 37/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Trabalhadoras  e  Trabalhadores

Rurais e Artesãs da Comunidade de Ventania e Região, com sede no Município de

Eugenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  declarada de utilidade pública  a Associação das Trabalhadoras e

Trabalhadores Rurais e Artesãs da Comunidade de Ventania e Região, com sede no

Município de Eugenópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais e Artesãs da

Comunidade  de  Ventania  e  Região  é  entidade  civil  de  direito  privado  sem  fins

lucrativos,  fundada  em  15/8/2006.  Tem  por  finalidades:  buscar  a  melhoria  de

condições de vida de seus sócios e de todos os agricultores familiares na área de sua

abrangência, viabilizando a organização socioeconômica; promover de forma coletiva

ou isolada a compra de insumos, implementos e equipamentos agrícolas; buscar a

capacitação de seus associados para desenvolver programas e atividades que visem

à  conservação  e  à  recuperação  do  meio  ambiente,  da  agricultura  orgânica  e

agroecológica, da geração de emprego e renda, do cultivo de plantas medicinais e

outras  práticas  alternativas,  e  da  cultura,  promovendo  o  desenvolvimento  rural

sustentável;  buscar  a  melhoria  da  qualidade  dos  produtos  de  seus  associados,

através  de  transporte  adequado,  armazenamento,  beneficiamento,  transformação,

industrialização, classificação, embalagem e fornecimento de marca, viabilizando o

crescimento econômico e sustentável de seus associados, dentro de sua capacidade;

apoiar programas desenvolvidos pelas entidades de apoio à agricultura, com base

nos  princípios  da  agroecologia;  e  apoiar  e  promover  programas  de  incentivo  e

assistência  técnica,  capacitação  profissional,  estímulo  à  educação,  à  saúde,  ao

esporte, à cultura e ao lazer.

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

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

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

projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.497/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 55/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Musical  e  Artística  Cambuiense  –

Amacam –, com sede no Município de Cambuí.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Musical  e  Artística

Cambuiense – Amacam –, com sede no Município de Cambuí.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Fruto da união entre a Fanfarra e a Banda Marcial  Cambuiense, a

Associação Musical e Artística Cambuiense, entidade sem fins lucrativos, tem como

finalidade incentivar e difundir a arte musical em suas várias modalidades, valorizar e

divulgar a música folclórica e realizar reuniões sociais e artísticas.

Para tanto, promove o ensino da música por meio de aulas teóricas e práticas, além

do treinamento sistemático de seus alunos; mantém um quadro de instrumentistas

para participarem de programas populares, retretas, tocatas e concursos; incentiva a

formação  de  coral  e  fomenta  o  surgimento  de  novos  movimentos  e  trabalhos

musicais.

Diante  da  importância  das  ações  desenvolvidas  pela  associação  em  defesa  de

nossa cultura,  contamos  com o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação deste

projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.498/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 44/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro

Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Radiodifusão de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.
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Elismar Prado

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação Comunitária

de Radiodifusão de Pedro Leopoldo e do compromisso assumido em suas finalidades

estatutárias,  buscamos  obter-lhe  o  título  declaratório  de  utilidade  pública.  Isso

permitirá que se torne apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas

atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.499/2015

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Alvorada, com sede no Município

de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Alvorada, com

sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Associação  Atlética  Alvorada  tem  por  finalidade  proporcionar  a

difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol

de caráter não profissional, podendo ainda praticar todas as modalidades esportivas

amadoras.

A entidade cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de utilidade pública,

portanto 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.500/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.317/2013)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  empresas  de  telefonia  fixa  e  móvel

disponibilizarem  em  seus  sites tabelas  de  serviços  prestados  e  suas  respectivas

tarifas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Ficam as  empresas de telefonia  fixa  e móvel  que operam  no  Estado

obrigadas a disponibilizar em seus sites tabelas de serviços prestados, bem como as

tarifas correspondentes a cada serviço.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este  projeto  busca dar  maior  transparência aos serviços  prestados

pelas empresas de telefonia que operam no Estado, em consonância com o Código

de Defesa do Consumidor. A prestação de informação sobre os valores das tarifas

dos serviços de telefonia dará ao consumidor tranquilidade ao contratar o serviço,

além de lhe permitir avaliar que serviço deseja contratar, se o valor cobrado por sua

prestação  é  razoável  e  se  terá  condição  de  arcar  com  os  custos.  Isso  evitará

surpresas  futuras,  como  o  ajuizamento  de  ações  desnecessárias,  pois  a  análise

poderá ser feita previamente.

Além disso, é importante ressaltar que o guia do serviço telefônico da Anatel prevê

essa situação ao destacar, na seção correspondente aos direitos dos consumidores,

a importância da informação adequada sobre as condições de prestação de serviços,

suas tarifas e preços.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa

Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

– 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 2.501/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.493/2013)

Dispõe  sobre  isenção  de  taxas  para  emissão  de  segunda  via  da  Carteira  de
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Identidade,  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  e  do  Certificado  de  Registro  e

Licenciamento de Veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As vítimas de crime de furto ou roubo no território do Estado ficam isentas

do pagamento de taxa para emissão de segunda via da Carteira de Identidade, da

Carteira Nacional  de Habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento de

Veículo.

§  1º  –  O  pedido  de  isenção  deve  ser  acompanhado  do  registro  da  ocorrência

lavrado por autoridade policial competente.

§ 2º – A segunda via do documento furtado ou roubado deve ser requerida no prazo

máximo  de  trinta  dias  após  a  ocorrência  do  fato,  perdendo  a  vítima  o  direito  à

gratuidade após esse prazo.

Art.  2º  – A falsa comunicação de crime de furto ou  roubo acarreta  as  sanções

previstas no Código Penal Brasileiro.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O furto ou roubo de documentos pessoais é uma das modalidades

criminosas que mais cresce no País. Vários casos são registrados todos os dias.

Criminosos de posse de documentos furtados ou roubados abrem contas, solicitam

cartões de crédito,  fazem empréstimos e compras, dando muita dor de cabeça às

vítimas.

Mesmo com todos esses transtornos, o cidadão ainda se depara com mais uma

árdua etapa a cumprir: a de providenciar todos os documentos furtados ou roubados,

sabedores de que terão que desembolsar uma quantia significativa para retirá-los.

A Constituição Federal prevê, em seu art. 144, que a segurança pública é dever do

Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da

ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio.  Ela  foi

constitucionalmente tratada como direito e garantia fundamentais, assegurados aos

cidadãos brasileiros, tratando-se de cláusula pétrea (que não pode ser modificada),

na forma dos arts. 5º, caput, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal de 1988.
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Assim, diante dessa garantia fundamental dos cidadãos, surge a possibilidade da

isenção do pagamento de taxa para emissão de segunda via de documentos furtados

ou roubados, quando houver omissão do Estado no cumprimento de seu dever de

manter a segurança pública, desde que a omissão decorra de deficiência ou falha na

prestação do serviço, dentro dos parâmetros de razoabilidade.

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 2.502/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.890/2011)

Cria o Programa Estadual de Financiamento ao Educando – Proefe.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica instituído o Programa Estadual  de Financiamento ao Educando –

Proefe –, destinado a alunos matriculados em escolas de nível médio e superior.

Art.  2º – O Proefe tem por objetivo o financiamento da anuidade escolar ou de

gastos com manutenção de alunos que comprovarem impossibilidade de pagar tais

despesas com seus próprios recursos ou os de sua família.

Art.  3º  –  O  Proefe  contará  com  recursos  do  orçamento  do  Estado,  de  fontes

indicadas pelas instituições financeiras oficiais, pelo governador do Estado ou outros.

Art. 4º – A operacionalização do Proefe caberá ao Poder Executivo.

Art.  5º – Todo aluno matriculado em estabelecimento autorizado ou reconhecido

pela autoridade competente, comprovadas as condições exigidas pelos arts. 1º e 2º

desta lei, tem direito a requerer o financiamento.

Art. 6º – O Proefe terá sede e servidores públicos necessários ao desempenho de

suas tarefas, a critério da autoridade competente.

Art. 7º – As normas e os dispositivos regulamentares relativos ao Proefe, inclusive o

sistema de reembolso do benefício, com vistas a seu efetivo funcionamento, serão

estabelecidos por decreto executivo, no prazo de noventa dias contados da data da

publicação desta lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.
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Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  comprometer  o  poder  público  com  a

educação  de  níveis  médio  e  superior  no  Estado.  A oferta  de  vagas  em  escolas

públicas nesses dois níveis de ensino é irrisória em face da população egressa da

escola fundamental.

Justo  é  que  o  Estado  colabore,  com  financiamento  reembolsável,  conforme as

possibilidades da parte financiada, para que se estendam as condições de acesso

aos níveis médio e superior de ensino àqueles que não têm recursos necessários

para o pagamento de seus custos.

Este  projeto  não  pretende  agenciar  doação  de  bolsas  de  estudo.  Quer,  sim,

financiar despesas com a educação de interessados que se dispõem, conforme suas

possibilidades, a pagar tais financiamentos, uma vez formados ou profissionalizados.

– 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 2.503/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.445/2012)

Altera 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.

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 –,  passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 3º – (...)

XIX  –  veículo  tipo  motocicleta  ou  motoneta  ou  triciclo  motorizado  de  motorista

profissional  autônomo que  o  utilize  para  transporte  de  cargas  –  motofrete  –,  na

categoria “aluguel”, adquirido com ou sem reserva de domínio.”.

Art. 2º – O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

IPVA, passa a vigorar com as seguintes alterações nos §§ 3º, 4º e 5º:

“Art. 3º – (...)

§ 3º – Caso os bens a que se referem os incisos V, XVII e XIX venham a retornar

para credor alienante fiduciário ou para arrendador, estes responderão pela quitação
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de créditos de IPVA cujo fato gerador tenha ocorrido no exercício em que se verifique

o retorno, observada a proporcionalidade prevista no § 2º do art. 2º.

§ 4º – Nas hipóteses dos incisos III, V e XIX, a isenção alcança a propriedade de

apenas um veículo.

§ 5º – Na hipótese dos incisos V e XIX, quando se tratar de veículo gravado com

cláusula de reserva de domínio em favor de terceiros, a isenção somente se aplica se

o adquirente beneficiário não for proprietário nem estiver na posse de outro veículo

alcançado pela isenção, com ou sem cláusula de reserva de domínio.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  categoria  dos  motofretistas,  vulgarmente  conhecidos  como

motoboys,  enfrenta grandes desafios, entre os quais a exposição a riscos em seu

cotidiano.  É  inegável  que  se  submetem  a  elevado  grau  de  desgaste  físico  e

emocional no exercício de sua profissão. Da mesma forma, os veículos utilizados por

esses profissionais têm elevado custo de manutenção e acelerado desgaste.

A medida  contida  no  projeto  em  exame  pretende  incentivar  a  renovação  dos

veículos utilizados como instrumento de trabalho pela referida categoria, a exemplo

do que ocorre  com os  mototaxistas.  Com isso,  reduzem-se não só  os  custos  da

atividade,  mas  também  os  riscos  a  que  esses  profissionais  estão  sujeitos  e

possibilita-se um incremento de suas atividades.  Além disso,  a redução de riscos

pretendida abrangeria não somente a citada categoria, mas toda a população, que

conviveria com um trânsito mais seguro. A medida resultaria, ainda, na redução de

gastos na área da saúde. Assim, a proposição tem por escopo não só a proteção de

uma determinada categoria profissional, mas principalmente a proteção do interesse

público primário, na medida em que beneficiará toda a coletividade.

No que se refere à renúncia de receita, em razão do benefício fiscal ora proposto,

serão feitas algumas considerações a seguir, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal

– LRF.

Tomando-se por base o Anexo I – Metas Fiscais – do projeto de lei orçamentária
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para  o  exercício  de  2013,  verifica-se  que  o  IPVA representa,  do  total  de  receita

tributária do Estado, 7,6% da arrecadação e que a projeção de arrecadação desse

tributo para 2013 foi de R$3.326.256.000,00 (Tabela 2.26).

Considerando-se uma frota de 7.231.591 veículos no Estado, dos quais 2.018.256

correspondem ao tipo motocicleta, segundo dados obtidos em relatório constante do

sítio  eletrônico  http://www.fazenda.mg.gov.br/noticias/Release_IPVA_2012.pdf

(acessado  em  17/5/2012  e  referente  à  frota  de  veículos  no  Estado  em  2012),  a

categoria  motocicleta  representa algo em torno de 27,9% da frota total.  Segundo

dados do referido relatório, a previsão de arrecadação com o IPVA incidente sobre

motocicletas e similares para 2012 seria de R$ 148.984.214,00, no montante total de

arrecadação do imposto, o qual foi calculado em R$ 2.779.577.615,00. Dessa forma,

do  total  de  arrecadação  do  IPVA,  a  parcela  relativa  ao  tipo  motocicleta,  embora

corresponda  a  parcela  significativa  da  frota  total  de  veículos  –  cerca  de  30% –,

corresponde a apenas 5,36% do total arrecadado.

Além dos cálculos já feitos, ressalte-se ainda que, conforme o mencionado relatório

da Secretaria de Estado de Fazenda, o menor valor de IPVA para 2012 corresponde a

R$6,00, relativo a motocicletas de modelos até 150 cilindradas.

Destaque-se,  também,  que  compõem  o  percentual  de  arrecadação  de  imposto

relativo ao tipo motocicleta vários tipos de motos, com preços variados, algumas mais

caras e outras mais baratas. Mas é sabido que para motofrete, serviço de “motoboy”,

são utilizadas as motocicletas mais baratas, de menor cilindrada, que representarão,

assim, percentual ainda menor que 5,36% do total arrecadado de IPVA no Estado.

Esses  argumentos  já  seriam  suficientes  para  se  afastar  eventual  óbice  fiscal  à

concessão da isenção pretendida, visto que esta teria impacto diminuto no total de

arrecadação de IPVA relativo a motocicletas. Não obstante isso, serão tecidos mais

alguns comentários a seguir.

O valor total de receitas correntes tributárias do Estado para 2013 no citado Anexo

de Metas Fiscais é de R$ 43.188.499.000,00 (Tabelas 2.1 e 2.26) e para 2012, de R$

38.148.591.000,00.

Convém ressaltar que, se o valor total de receitas correntes tributárias do Estado

em  2012  foi,  de  acordo  com  a  tabela  2.26  do  Anexo  de  Metas  Fiscais,  de  R$
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38.148.591.000,00 e se o total de arrecadação de IPVA para motocicletas no referido

ano foi previsto em R$ 148.984.214,00, este corresponde a 0,39% da arrecadação

total. Isso significa que o impacto orçamentário da medida de isenção seria menor

que 0,5%, especialmente ao se considerar que o quantitativo de motos que realizam

o serviço de motofrete corresponde apenas a parcela do total de motos que compõem

a frota estadual, ou seja, parcela de 0,5%.

No  sítio  eletrônico  da  BHTrans  (http://www.  bhtrans.pbh.gov.br/

portal/page/portal/portalpublico/  Imprensa/curso_motofretistas_291211,  acesso  em

17/5/2012), observa-se que foi oferecido curso, com distribuição de coletes, a 600

motofretistas, tendo-se aí um parâmetro do impacto em termos de arrecadação dessa

atividade na capital e seu reflexo no Estado.

Ademais, como metade do valor relativo ao imposto pertence aos municípios, o

impacto real é reduzido ainda em 50%.

Finalmente,  é fato atestado até mesmo pelos dados apresentados no Anexo de

Metas Fiscais (Tabela 2.26) que a arrecadação do IPVA é crescente em Minas Gerais,

tendo obtido a seguinte evolução – e projeção –, respectivamente, nos exercícios de

2010, 2011, 2012 e 2013, em milhares de reais: 2.250.276, 2.617.191, 2.821.840 e

3.326.256.  Além  disso,  diante  da  melhoria  dos  mecanismos  de  arrecadação  e

controle, é fato também que a sonegação do IPVA é decrescente. Assim, ainda que o

impacto da renúncia de receita oriunda da pretendida isenção não fosse diminuto,

conforme demonstrado,  haveria outra justificativa,  sob o  ponto de vista da Lei  de

Responsabilidade Fiscal,  para a concessão do benefício,  qual seja,  como visto, a

arrecadação crescente do imposto.

Diante de todo o exposto e tendo-se em vista os princípios da razoabilidade e da

insignificância,  pois  a  isenção  pretendida  representará  resultado  desprezível  no

conjunto da arrecadação estatal, que tem forte tendência de crescimento, e à luz de

um estudo de impacto financeiro que pode vir a ser pormenorizado, em especial pelo

Poder Executivo, a proposição não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.504/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.434/2012)

Dispõe sobre a gratuidade da tarifa de pedágio nas vias rodoviárias estaduais aos

maiores de sessenta e cinco anos de idade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  assegurada  aos  maiores  de  sessenta  e  cinco  anos  de  idade  a

gratuidade  da  tarifa  de  pedágio  nas  vias  rodoviárias  estaduais,  inclusive  nas

administradas sob o regime de concessão.

Parágrafo único – A gratuidade de que trata esta lei  se destina ao condutor de

veículo automotor de passeio de sua propriedade.

Art.  2°  – O beneficiário  desta lei  terá que comprovar,  por  meio de documentos

oficiais apresentados no ato do pagamento do pedágio, o atendimento ao disposto no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  É  inegável  que  as  rodovias  estaduais  sob  concessão  trouxeram

grandes melhoramentos, seja no que se refere à segurança dos usuários, seja no que

diz respeito à excelente e constante conservação.

Esta  propositura  tem  por  objetivo  beneficiar  pessoas  maiores  de  65  anos,  em

consonância com a Lei  Federal  nº  10.741, de 2003,  conhecida como Estatuto do

Idoso. Trata-se de uma proposta que visa aperfeiçoar o sistema de amparo, proteção

e estímulo à pessoa idosa.

Bem sabemos que os inegáveis avanços no campo dos direitos da pessoa idosa

são frutos obtidos com a aprovação do diploma legal citado. Entretanto, é notório que

a maioria das pessoas nessa faixa etária vive de proventos defasados, qualquer que

seja a classe social que integre.

Isso  posto,  estamos  convictos  de  que  o  benefício  aqui  proposto  afetará  a

rentabilidade das concessões rodoviárias de forma muito tênue, seja em relação às

tarifas, seja em relação ao programa de exploração.

Em vista do beneficio de inclusão social que se pretende conceder à pessoa idosa,
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cremos poder contar com o apoio irrestrito dos nobres pares para a rápida tramitação

e 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 2.505/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.855/2011)

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com vistas a estimular projetos para o

fortalecimento da atenção básica e especializada em saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Esta  lei  estabelece  normas  de  incentivo  fiscal  às  pessoas  jurídicas

contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – que

apoiem financeiramente a realização de projetos de fortalecimento da atenção básica

e especializada em saúde no Estado.

§ 1° – O fortalecimento da atenção básica em saúde considerará:

I – a estruturação da rede de saúde, compreendendo:

a) aquisição, ampliação e construção de unidade básica de saúde;

b) aquisição de equipamentos ou serviços;

c) assistência farmacêutica;

d) contratação de recursos humanos;

II – o atendimento ambulatorial em drogadicção;

III – as práticas alternativas e integrativas em saúde;

IV – a educação com enfoque em promoção de saúde.

§ 2° – O fortalecimento da atenção especializada em saúde considerará:

I – o atendimento hospitalar em drogadicção;

II – o atendimento em especialidades clínicas e cirúrgicas;

III – a aquisição de equipamentos.

Art. 2º – Somente poderão ser beneficiados pelo incentivo fiscal concedido por esta

lei os projetos que estejam enquadrados na legislação e nas diretrizes do Sistema

Único de Saúde – SUS.

Art.  3º  – O contribuinte  que apoiar  financeiramente  a realização de projetos  de

fortalecimento da atenção básica e especializada em saúde poderá compensar até
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100%  (cem  por  cento)  do  valor  aplicado  no  projeto  com  o  ICMS  a  recolher,

discriminado em Guia de Informação e Apuração – GIA –, observados os limites de

desconto  mensal  de  acordo  com  a  soma dos  saldos  devedores  da  empresa  do

período imediatamente anterior ao da apropriação, na forma e nos limites definidos a

seguir:

I  – até 10% (dez por cento)  do valor  do ICMS a recolher  para a empresa cuja

receita bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa de

pequeno porte e quatro vezes esse limite, conforme o art. 3°, II, da Lei Complementar

Federal nº 123, de 2006;

II  –  até 7% (sete por cento)  do valor  do ICMS a recolher  para a empresa cuja

receita bruta anual se situe entre quatro e oito vezes o limite máximo de faturamento

da empresa de pequeno porte, definido no art. 3°, II, da Lei Complementar Federal nº

123, de 2006;

III – até 3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período para a empresa

cuja receita bruta anual seja superior a oito vezes o limite máximo do faturamento da

empresa de pequeno porte definido no art. 3°, II, da Lei Complementar Federal nº

123, de 2006.

Art. 4º – A aplicação nos projetos apresentados e aprovados nos termos do art. 8°

desta  lei  é  caracterizada  pela  transferência  de  recursos  financeiros  por  parte  do

contribuinte incentivador para o município empreendedor e se dará na forma prevista

em regulamento.

Art. 5º – A soma dos recursos disponibilizados pelo Estado para efeito desta lei não

poderá ser inferior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) da receita líquida anual do

ICMS.

Parágrafo único – Atingido o limite previsto no caput, os projetos aprovados deverão

aguardar o exercício fiscal seguinte para receber o incentivo.

Art. 6º – Os recursos de que trata o art. 3º serão distribuídos de acordo com as

seguintes proporções entre os municípios empreendedores até o limite de que trata o

art. 5º, nas seguintes proporções:

I  –  nos municípios  com até 5.000 habitantes,  o percentual  de  repasse será  de

6,26% (seis vírgula vinte e seis por cento);
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II – nos municípios de 5.001 até 10.000 habitantes, o percentual de repasse será de

7% (sete por cento);

III – nos municípios de 10.001 até 25.000 habitantes, o percentual de repasse será

de 12,28% (doze vírgula vinte e oito por cento);

IV – nos municípios de 25.001 até 50.000 habitantes, o percentual de repasse será

de 11,60% (onze vírgula sessenta por cento);

V – nos municípios de 50.001 até 100.000 habitantes, o percentual de repasse será

de 15,98% (quinze vírgula noventa e oito por cento);

VI – nos municípios de 100.001 até 200.000 habitantes, o percentual de repasse

será de 10,12% (dez vírgula doze por cento);

VII – nos municípios com mais de 200.001 habitantes, o percentual de repasse será

de 36,77% (trinta e seis vírgula setenta e sete por cento).

Art.  7º  – Para receber  apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação

desta lei, o projeto de fortalecimento da atenção básica e especializada em saúde

deverá ser previamente aprovado:

I – pelo Conselho Municipal de Saúde;

II  –  pelo  Colegiado  dos  Secretários  Municipais  de  Saúde  de  Minas  Gerais  –

Cosems-MG;

III – pela Câmara Técnica, regida por regulamento próprio.

§ 1º – A Câmara Técnica poderá estabelecer o limite máximo dos recursos a serem

concedidos a cada projeto e será constituída paritariamente por representantes da

Secretaria Estadual de Saúde – SES –, do Cosems-MG e da Associação Mineira dos

Municípios – AMM.

§ 2° – A formatação do projeto será definida por resolução específica da Câmara

Técnica.

Art.  8º  –  A  aplicação  dos  recursos  previstos  nesta  lei  será  realizada,

exclusivamente,  na  implementação  dos  projetos  aprovados  de  fortalecimento  da

atenção  básica  e  especializada  em  saúde,  sendo  vedada  destinação  diversa  da

prevista nesta lei.

Art.  9° – Os municípios prestarão contas anualmente da aplicação dos recursos

oriundos desta lei ao Conselho Municipal de Saúde.
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Art. 10 – Os projetos em execução serão avaliados e monitorados tecnicamente

pela Câmara Técnica, nos termos do regulamento.

Art. 11 – Na divulgação do projeto financiado nos termos desta lei, deverá constar,

obrigatoriamente,  o  apoio  institucional  do  Estado,  de  acordo  com  o  padrão  de

identidade a ser definido em regulamento.

Art. 12 – É vedada a utilização do incentivo fiscal previsto nesta lei para projetos de

que seja beneficiário  o próprio incentivador,  o contribuinte ou o sócio de qualquer

desses.

Parágrafo único – A vedação de que trata o caput estende-se aos ascendentes, aos

descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou companheiro do incentivador,  do

contribuinte ou do sócio de qualquer destes.

Art. 13 – O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios desta lei, mediante

fraude ou dolo, fica sujeito a multa a ser estabelecida em regulamento.

Art. 14 – Os projetos beneficiados por esta lei integrarão o portal da transparência

do Estado.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Arlen Santiago

Justificação: A Carta da República, ao dispor sobre a saúde, estabelece, em seu art.

196, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação”.

Ainda sobre a matéria, dispõe o art. 197 que “são de relevância pública as ações e

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente

ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

As ações e serviços públicos de saúde, segundo a Carta Magna, integram uma

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,  organizado de

acordo com as seguintes diretrizes: “I – descentralização, com direção única em cada

esfera  de  governo;  II  –  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades
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preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços  assistenciais;  III  –  participação  da

comunidade”.

Da mesma forma, a Constituição do Estado de Minas Gerais dispõe que “a saúde é

direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  do  Município,  através  de  sua  promoção,

proteção  e  recuperação”.  E,  nos  mesmos  moldes  da  Constituição  da  República,

estabelece as diretrizes a serem seguidas nas ações e serviços públicos de saúde

como: “I – descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera

do  governo;  II  –  integralidade  na  prestação  de  ações  preventivas,  curativas  e

reabilitadoras,  adequadas  às  diversas  realidades  epidemiológicas;  III  –

universalização e equidade em todos os níveis de atenção à saúde, para a população

urbana  e  rural;  IV  –  participação,  com  poder  decisório,  das  entidades  populares

representativas  de  usuários  e  trabalhadores  da  saúde,  na  formulação,  gestão,

controle e fiscalização das políticas de saúde”.

A realidade da saúde pública no País é precária. Embora amplamente defendida

nos textos constitucionais,  a insuficiência de recursos orçamentários para o efetivo

investimento em políticas públicas na área de saúde, principalmente nos âmbitos da

atenção  básica  e  especializada  à  saúde,  é  um  fato  incontroverso.  Nosso Estado

dispõe de um corpo técnico especializado e competente, muitas vezes impossibilitado

de cumprir o amplo atendimento por falta de equipamentos e materiais.

O  projeto  de  lei  que  ora  apresento  tem  por  finalidade  estimular  e  atrair

investimentos  à  saúde  local  através  do  mecanismo  de  benefício  fiscal,  sendo

esperado como resultado melhorias nos indicadores como aumento da qualidade e

acesso dos cidadãos ao atendimento de saúde, principalmente em procedimentos

com demandas reprimidas acentuadas. Observamos, entretanto, que esse resultado

só será atingido se houver a efetividade dos projetos para a atenção à saúde básica e

especializada, a melhoria do serviço público prestado e a qualidade do atendimento.

Logo, este projeto de lei possui o diferencial de disponibilizar recursos para todos os

portes  de  projetos,  com  o  respectivo  percentual  de  investimento  proporcional  ao

número de habitantes beneficiados pelo município.

É  importante  destacar  que,  tanto  em  nosso  Estado  como em  nível  federal,  já

existem regulamentos de incentivos fiscais em áreas diversas, incluindo a assistência

social.
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Além disso, a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração

do processo legislativo em tema de direito tributário, não havendo ofensa ao art. 61, §

1º, II, ‘b’, da Constituição Federal, pois as regras insertas nesse dispositivo se referem

tão somente a territórios federais, não sendo de observância obrigatória por parte dos

estados membros. Também não se trata de legislar sobre o orçamento do Estado,

que tem previsão específica no inciso II do art. 165 da Carta Magna.

Em uma análise preliminar, pode-se ter em mente que a adoção do incentivo fiscal

à saúde implica somente perda de arrecadação direta para o Estado. Entretanto, com

a conveniente  gerência  esses  recursos  transformam-se em  investimento  aplicado

diretamente na saúde pública dos municípios.

Diante  dos  novos  conceitos  que  norteiam  a  administração  pública  e  o

reconhecimento  da  participação  da  sociedade,  inclusive  nas  questões  de

competência do Estado, como é o caso da saúde, este projeto inova ao possibilitar a

participação da sociedade civil na implementação dos projetos de saúde e valoriza os

princípios do sistema de saúde brasileiro, como o processo de descentralização em

que cada município define suas prioridades, conforme as suas necessidades.

Assim, essa proposta está na linha de defesa de um modelo de gestão conjunta dos

recursos  destinados  aos  projetos  de atenção básica  e  especializada em saúde e

pautada pela transparência na seleção dos projetos, que passarão pela aprovação do

Conselho  Municipal  de  Saúde,  atendendo  às  demandas  regionais,  de  forma  a

cumprir, mais uma vez, as diretrizes legais do SUS.

A criação  do incentivo  à  saúde através  de  lei  tornará  obrigatório  que  todos  os

projetos de atenção básica e especializada a serem levados a efeito nos municípios

passem pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde, eliminando-se as dezenas de

pedidos de recursos que são formulados todos os anos para a implementação de

ações  de saúde e  que,  na  maioria  dos casos,  não são atendidos,  bem como as

emendas orçamentárias anuais que não atendem a demanda de saúde no Estado.

Assim,  este  projeto  de  incentivo  à  saúde  permitirá  aos  contribuintes  do  ICMS

direcionar  um percentual  do  total  do  imposto  devido para  um projeto de  atenção

básica ou especializada em saúde, devidamente aprovado nos termos da lei  e do

regulamento.
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Acreditamos  que  o  projeto  de  lei  apresentado  para  análise  poderá  representar

considerável fomento à saúde pública dos municípios do Estado de Minas Gerais,

além de estar pautado pela transparência da seleção e do controle e fiscalização dos

recursos aplicados.

São estas as razões pelas quais submeto esta proposição à elevada consideração

dos  meus  pares,  na  convicção  de  que  poderá  constituir  alternativa  eficaz  no

aprimoramento da saúde pública 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 2.506/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 99/2011)

Cria o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar

do  Estado  de  Minas  Gerais,  com o  objetivo  de  conceder  incentivo  financeiro  ao

produtor cuja propriedade não exceda 250ha (duzentos e cinquenta hectares).

Parágrafo  único  –  Para  fazer  jus  aos  benefícios  previstos  nesta  lei,  o  produtor

deverá comprovar:

I – a regularidade do registro da propriedade no Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária – Incra;

II – o cumprimento das obrigações tributárias específicas.

Art. 2º – São recursos financeiros do programa de que trata esta lei:

I – o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural – Funderur –, criado pela Lei nº

11.744, de 16 de janeiro de 1995, na forma prevista no seu art. 3º, I;

II – os constantes no orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento ou de entidades a ela vinculadas.

Art. 3º – Os recursos a que se refere o art. 2º serão repassados diretamente ao

produtor rural, em parcela única e anual, nas condições previstas no anexo desta lei,

após avaliação técnica realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais – Emater.
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Art. 4º – Os recursos repassados de acordo com o art. 3º destinam-se ao custeio de

despesas relacionadas com preparo do solo, plantio, colheita e transporte.

Parágrafo  único  –  A  fiscalização  da  aplicação  dos  recursos  repassados  será

realizada pela Emater ou por órgão indicado pela Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua publicação.

Anexo

(Refere-se ao art. 3º)

* -  O anexo a que se refere o art.  3º  foi  publicado no  Diário do Legislativo,  de

11.7.2015.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a incentivar a produção da cana-

de-açúcar no Estado, uma vez que este vem aumentando o movimento econômico

em virtude da comercialização dos produtos derivados, em especial  a  cachaça, o

açúcar  e  o  álcool.  Outro  aspecto  é  o  incentivo  ao  cooperativismo  nesse  setor,

possibilitando  facilidades  e  estrutura  na  comercialização  e  obtenção  de  melhores

resultados.

Há necessidade de incentivar a permanência do homem no campo,  e termos a

esperança de que esta iniciativa contribua para melhorar as condições de vida do

pequeno produtor rural no Estado.

Aumentando  a  produção,  poderemos  exportar  e  controlar  os  preços  internos  e

fortalecer o Pró-Álcool.

Ao apresentar este projeto de lei, espero contar com a anuência dos nobres pares

para 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.507/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.005/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais divulgarem a

relação  das  empresas  credenciadas  para  prestação  de  assistência  técnica  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, a relação das

empresas  credenciadas  para  prestação  de  assistência  técnica  autorizada  dos

produtos  disponíveis  para  venda,  contendo,  entre  outros,  os  seguintes  dados  do

fabricante:

I – razão ou denominação social;

II – nome de fantasia;

III – endereço completo;

IV – número de telefone;

V – o número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ – ou, se for o

caso, o número no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas – CPF.

Art. 2º – Sempre que solicitado pelo consumidor, os estabelecimentos comerciais,

nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 1990, entregarão, imediatamente, declaração

por escrito em que constem os dados do fabricante do produto referidos no art. 1º

desta lei.

Art. 3º – A multa por infração ao disposto nesta lei será aplicada nos termos do

Código de Defesa do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Atraídos pelas promoções ou pelos novos produtos no mercado, os

consumidores,  pela  falta  de  informação,  acabam  comprando  produtos  que  não

dispõem de assistência técnica autorizada nem no local onde esses consumidores

residem nem no país onde o produto foi comercializado.

Com  isso,  os  consumidores  que  identificam  vício  no  produto  posteriormente  à
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compra encontram dificuldades para realizar os reparos, a começar pela longa espera

– que ultrapassa o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 8.078,

de 1990 – para receber novamente o produto com os devidos consertos efetuados

pela assistência técnica autorizada, responsável por sanar o vício apresentado.

Sem  querer  esperar  muito  pela  assistência,  muitos  consumidores  acabam

entregando seus equipamentos defeituosos a particulares, o que pode comprometer

ainda mais sua vida útil e sua qualidade. Dessa forma, diante da grande quantidade

de  produtos  disponíveis,  bem  como  da  enorme  variedade  de  estabelecimentos

comerciais já existentes no mercado mineiro, faz-se necessária a adoção de medidas

mais eficientes para informar o comprador.

Vale destacar que a prerrogativa para edição deste projeto de lei relativo à proteção

do consumidor é concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal, conforme

preceitua o art. 24, V e VIII, da Constituição Federal.  Dessa forma, não há óbices

para  que  seja  instaurado  o  processo  legislativo  por  iniciativa  deste  parlamentar

relativamente à matéria.

Da mesma forma, o projeto exterioriza os princípios da transparência e da devida

informação, inerentes a toda relação de consumo. Trata-se do dever de informar bem

o público consumidor sobre a prestação do serviço de assistência técnica autorizada

pelo fabricante do produto para que, ao adquiri-lo, o consumidor saiba exatamente

qual  será  a  empresa responsável  pela  assistência técnica,  caso haja algum vício

aparente ou oculto.

Finalmente, o projeto em tela não apresenta repercussão financeira, uma vez que

não  provoca  nenhum  impacto  nas  contas  públicas  e,  consequentemente,  não

acarreta impacto na execução da Lei Orçamentária do Estado, porquanto disciplina

relações entre particulares.

Pelo exposto, conto com os nobres parlamentares desta Casa de Leis para aprovar

esta 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.508/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.716/2013)

Dispõe sobre a criação da Campanha Anual de Combate à Violência e à Exploração

contra Crianças e Adolescentes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no Estado a Campanha Anual

de Combate à Violência e à Exploração contra Crianças e Adolescentes.

Parágrafo único – A campanha de que trata o  caput se norteará pelos seguintes

objetivos:

I – combater toda forma de violência contra crianças e adolescentes no Estado,

principalmente no que se refere ao trabalho infantil e à exploração sexual;

II  –  planejar  e  adotar  medidas  efetivas  de  esclarecimento  das  crianças  e  dos

adolescentes  sobre  os  direitos  estabelecidos  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente;

III – inibir a cultura da violência, despertando nas crianças e nos adolescentes do

Estado a consciência sobre a importância da solidariedade humana e do respeito aos

direitos  fundamentais  da  pessoa  como  pressupostos  primordiais  da  vida  em

sociedade;

IV – promover atividades de caráter educativo e sociocultural nas escolas das redes

pública e particular de ensino do Estado, durante uma semana de cada ano, visando

a concretizar o que dispõem os incisos I, II e III deste parágrafo único.

Art. 2° – O Poder Executivo fica autorizado a constituir comissão especial incumbida

de elaborar, anualmente, a campanha de que trata esta lei.

§ 1º – A comissão especial de que trata este artigo será composta dos seguintes

membros:

I – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

II – um representante da Secretaria de Estado de Educação;

III – um representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente – Cedca

–;

IV – um representante do Ministério Público Estadual;

V – um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa;
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VI – um representante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Ordem

dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais – OAB-MG;

VII – um representante da Associação dos Conselhos Tutelares do Estado de Minas

Gerais;

VIII – um representante do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado

de Minas Gerais.

§ 2º – A comissão especial de que trata este artigo poderá requisitar  servidores

públicos estaduais para assessorá-la.

§  3º  –  A comissão  especial  de  que  trata  este  artigo  funcionará  no  âmbito  da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que lhe prestará todo o apoio e a

infraestrutura necessários.

§ 4º – O Poder Executivo regulamentará a campanha de que trata esta lei no prazo

de trinta dias contados da finalização dos trabalhos da comissão especial, de acordo

com as conclusões obtidas por esta.

Art. 3° – As despesas com a aplicação desta lei correrão por conta de dotações

financeiras  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente  e  suplementadas,  se

necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu fiel

cumprimento.

Art.  4º  – As campanhas a que se refere esta lei  serão realizadas em todas as

unidades de ensino do Estado.

Art. 5° – O Poder Executivo adotará as providências cabíveis e necessárias para a

publicização  do  disposto  nesta  lei,  incluindo  a  afixação  das  espécies  legais  nas

escolas das redes pública e privada do Estado, em locais visíveis.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação:  Esta  proposição  visa  criar  mais  um  instrumento  de  promoção  de

políticas públicas para reduzir ou eliminar toda forma de violência e exploração contra

crianças e adolescentes.

Não se pode deixar de ter em conta a importância fundamental do poder público

para a promoção dessas políticas, eis que a sociedade, a toda evidência, sente que a
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exploração  sexual  e  o  trabalho  infantil  agridem  profundamente  os  direitos  já

estabelecidos, e esse problema ainda não encontrou seu fim com as políticas que já

existem até o presente momento.

Não resta a menor dúvida de que a luta em defesa das crianças e dos adolescentes

e da preservação de seus direitos jamais deve ser abandonada e tudo quanto se fizer

em favor de sua proteção não terá sido em vão.

É por essas razões que submeto este projeto de lei a meus pares, contando com

sua sensibilidade para que seja aprovado.

– 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 2.509/2015

(Ex–Projeto de Lei nº 102/2011)

Institui a Política Estadual de Incentivo à Olivicultura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Olivicultura, com o objetivo

fomentar  a  expansão  da  atividade  o  Estado,  como  alternativa  econômica  e

sustentável.

Parágrafo único – A olivicultura consiste na cultura da oliveira, espécie característica

do clima mediterrâneo, e tem por objetivo a extração do azeite de oliva.

Art. 2º – A Política Estadual de Incentivo à Olivicultura tem como diretrizes:

I – repassar as tecnologias de extração de azeite a pelo menos cem produtores de

oliveira do Município de Maria da Fé e região adjacente, com parceria da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig;

II – atingir  a  extração de 25t (vinte e cinco toneladas) de azeite de azeitona no

primeiro ano agrícola e de 50t (cinquenta toneladas) no ano agrícola subsequente,

valores  correspondentes  à  metade  da  produção  estimada  para  Maria  da  Fé  e

adjacências;

III – obter classificação do azeite produzido na região;

IV – promover transferência de tecnologias em olivicultura entre técnicos brasileiros,

italianos e israelenses.

Art. 3º – São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Olivicultura:
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I – crédito anual;

II – assistência técnica;

III – promoção e comercialização do produto;

IV – certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Fazenda do Retiro,  localizada no Município de Maria da Fé, vem

gerando interesse por parte de investidores por produzir  o primeiro azeite mineiro.

Estudos demonstraram que o clima da região é favorável para produção de azeites

com pureza e qualidade comercial.

Análises laboratoriais demonstraram que o óleo de azeitona da região pode ser

classificado como azeite de oliva virgem e extra.

O  projeto  visa  a  promover  e  estimular  a  produção  do  azeite,  pois  o  produto

apresenta grande importância comercial, tendo a produção mundial de azeite de oliva

em  2007  alcançado  2.900.000  toneladas,  movimentando  cerca  de

US$7.300.000.000,00.

Os maiores produtores mundiais são a Espanha, responsável por 43%, a Itália, com

18%, e a Grécia, com 12%.

Cabe–nos informar que o Brasil  importa 100% do azeite que consome, segundo

dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somando os gastos

com o produto a quantia de US$236.000.000,00.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei,  para apreciação dos nobres

pares.

– 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 2.510/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 94/2011)

Altera a Lei nº 13.166, de 20 de janeiro 1999, que dispõe sobre o pagamento pelo
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Estado de honorários a advogado não defensor público nomeado para defender réu

pobre e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 10 da Lei 13.166, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 10 – (…)

§ 2º – A certidão de que trata este artigo tem eficácia de título executivo, permitindo-

se a sua compensação para pagamento, parcial ou integral, do imposto causa mortis

e de custas processuais, anexando-se a certidão original ao mesmo processo.

§ 3º – Utilizado parcialmente o valor constante na certidão de honorários, de que

trata o parágrafo anterior, a Secretaria do Juízo onde tramita o feito expedirá nova

certidão onde conste o saldo de honorários remanescente do título.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Em 1995, o deputado Arnaldo Pena apresentou o Projeto de Lei nº

571/95,  cuja  justificação  foi  a  seguinte:  “Por  força  da  Lei  Federal  nº  1.060,  de

5/2/1950, na ausência de serviço de assistência judiciária mantido pelo Estado, ao

juiz é facultado nomear advogado para atender à parte necessitada. É de destacar, a

propósito,  que dificilmente  se encontrará um advogado sequer  que não conte,  na

relação  de  suas  causas,  um  bom  número  de  patrocínios  gratuitos  a  pessoas

financeiramente  carentes.  Nesse aspecto,  o idealismo dos profissionais  da classe

destaca-se  de  forma  particular.  Entretanto,  qualquer  pessoa  pode  entender  as

dificuldades de se manter um serviço permanente de assistência judiciária por meio

do serviço gratuito de profissionais da área. Ademais, é francamente contrário aos

princípios básicos da justiça e do direito que o Estado se desincumba de um dever

seu mediante  a  utilização  de  serviço  não remunerado  de profissionais  liberais.  A

nomeação  reiterada  vai-se  tornando  insustentável,  e,  hoje,  em  pelo  menos  30

comarcas  do  interior  de  Minas,  os  advogados,  em  conjunto,  decidiram  não  mais

aceitar a designação judicial para o trabalho gratuito. Nesse contexto, as providências

saneadoras das autoridades públicas se fazem inadiáveis. O único meio de garantir o



1348
____________________________________________________________________________

acesso à justiça, em sua plenitude, reside na extensão dos serviços da Defensoria

Pública  a  todo  o  Estado,  pois  só  assim  os  pobres  terão  patrocínio  tanto  para  o

ingresso em juízo quanto para a defesa, quando colocados como réus; todavia, como

medida  paliativa,  o  art.  272  da  Constituição  Mineira  prevê  a  remuneração,  pelo

Estado, dos serviços do advogado que não for defensor público, quando nomeado

para defender réu pobre”.

O  projeto  foi  transformado  em  lei  pela  Assembleia,  e  a  lei,  sancionada  pelo

governador Itamar Franco em 20/1/1999, recebeu o número 13.166. Ocorre que seu

contumaz descumprimento transformou a norma em letra morta.

Dessa  maneira,  o  que  se  pretende  com  este  projeto  de  lei  é  permitir  que  os

recursos devidos pelo Estado ao advogado que não seja defensor público, detentor

de certidão com eficácia de título executivo, possam ser compensados quando do

pagamento do imposto causa mortis e de custas processuais.

Pode-se dizer que o projeto cria moeda. É essa, na verdade, a intenção. Criar uma

“moeda forense”, absolutamente de acordo com os princípios contidos no art. 13 da

Constituição do Estado, modificado pela Emenda nº 49,  de 13/6/2001:  legalidade,

moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.

Se  o  Estado  deve  e  tem  a  receber,  nada  mais  justo  do  que  se  permitir  a

compensação dos valores levantados e já aceitos pelas partes envolvidas. Ressalte-

se, ainda, que a proposta limita a área de abrangência da compensação. Ela se dará

somente dentro de assuntos forenses.

Dado o alcance social da proposição, espero merecer o apoio de meus pares a sua

aprovação.

– 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 2.511/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 100/2011)

Institui a Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Pecuária  de  Leite,
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abrangendo a bovinocultura, a bubalinocultura, a ovinocultura e a caprinocultura, e

será formulada e executada com os seguintes objetivos:

I – garantir a oferta de leite e derivados suficientes para abastecimento do mercado

estadual e para a geração de excedentes exportáveis;

II – assegurar o acesso do leite e seus derivados aos consumidores, especialmente

aos de baixa renda, em condições adequadas, promovendo o aumento do consumo

desses produtos;

III – garantir a melhoria da qualidade do leite oferecido ao consumidor;

IV  – estimular  o  aumento  da  competitividade  no  setor,  incentivando  o

cooperativismo entre os produtores e os demais agentes da cadeia produtiva;

V  – assegurar  a  melhoria  de  renda  dos  produtores,  especialmente  através  de

instrumentos que permitam maior agregação de valor ao produto;

VI  – promover  a  capacitação  dos  agricultores  e  seu  acesso  ao  melhoramento

genético, ao controle sanitário e à inovação tecnológica poupadora de energia e não

degradadora do ambiente natural;

VII – reduzir o comércio informal de leite e derivados e a evasão fiscal.

Art. 2º – São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite:

I – o crédito;

II – a tributação;

III – a pesquisa;

IV – o ensino;

V – a extensão rural e a assistência técnica;

VI – a vigilância em saúde;

VII – o apoio ao cooperativismo e ao associativismo;

VIII – o apoio a agroindústria familiar;

IX – o acesso a informações socieconômicas:

X – as compras governamentais com finalidade de abastecimento institucional;

XI – a certificação de identidade, origem e qualidade dos produtos.

Art. 3º  – Os programas e ações da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de

Leite  terão  a  prioridade  de  atendimento  aos  agricultores  familiares,  às  suas
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cooperativas,  associações  e  aos  pequenos  e  aos  médios  estabelecimentos

comerciais e agroindustriais.

Art. 4º  – A Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite será planejada de

forma descentralizada e com ampla participação das entidades representativas dos

agentes que atuam na cadeia produtiva de leite.

Art. 5º  – Fica assegurado ao cidadão o direito ao acesso a planilhas de custo da

produção  de  leite  contendo  as  seguintes  informações  relativas  à  produção  e  à

comercialização no sistema agroindustrial do leite bovino e de seus derivados:

I – preços de leite in natura recebido pelos produtores;

II  – preços  do  leite  e  de  seus  derivados  recebidos  pela  indústria  no  mercado

atacadista;

III  – preços  do  leite  e  seus  derivados  pagos  pelos  consumidores  no  mercado

varejista;

IV – preços dos insumos agropecuários, tais como fertilizantes, corretivos do solo,

rações  e  suas  matérias-primas,  suplementos,  vacinas,  medicamentos  e  outros

produtos veterinários;

V – preços do frete do leite;

VI  – preços  pagos  pela  indústria  das  embalagens  para  envasamento  do  leite

processado;

VII  – preços de máquinas e  equipamentos,  tais  como tratores,  ordenhadeiras  e

resfriadores.

Art. 6º – A coleta de informações previstas nesta lei obedecerá a uma metodologia a

ser elaborada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, observando

as particularidades de cada região do Estado e os diferentes sistemas de produção.

Art. 7º  – A divulgação das informações previstas em lei será feita periodicamente

através dos meios de comunicação oficiais.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  se  destaca  no  cenário  nacional  por
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apresentar  a  maior  bacia  leiteira  do  País,  produzindo  cerca  de  30%  do  leite

consumido no Brasil.

Apesar de toda a polêmica da crise que atinge os produtores de leite de Minas

Gerais, devido aos baixos valores pagos ao produtor, neste ano o Estado atingiu um

avanço considerável nas exportações de produtos lácteos para a Europa, atingindo

em dezembro um superavit de 37 milhões.

Temos  verificado,  nas  audiências  públicas  com  os  produtores,  que  o  setor  se

encontra em crise, o que vem gerando endividamento e queda da produtividade do

setor.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei,  para apreciação dos nobres

pares.

– 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 2.512/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.920/2013)

Dispõe sobre a isenção de Imposto sobre ICMS nas operações internas com óleo

diesel  utilizado  na prestação de serviços  de  transporte  público  coletivo  urbano  e

metropolitano integrado de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  isenta  de  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  a  operação  interna  com  óleo  diesel

destinado ao consumo na prestação de serviço público de transporte coletivo urbano

de passageiros em região metropolitana, com integração física e tarifária, executada

por pessoa jurídica mediante regime de concessão ou permissão, em conformidade

com a legislação específica que disciplina as licitações e os contratos públicos.

§ 1º – A isenção de que trata esta lei  compreende o imposto incidente desde a

operação de saída do produtor ou do importador e está condicionada ao desconto no

preço equivalente ao valor dispensado.

§  2º  – Não  será  exigida  a  anulação  proporcional  dos  créditos  decorrentes  das

entradas.
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Art. 2º – A fruição do benefício condiciona-se:

I  – à  existência  de  contrato  administrativo  de  concessão  ou  permissão  para  a

prestação de serviços de transporte público, firmado com o ente responsável  pela

concessão  ou  permissão  em  município  integrante  de  região  metropolitana,  nos

termos da legislação específica;

II  – à  elaboração  de  laudo  determinando  os  valores  das  tarifas  do  transporte

coletivo urbano em região metropolitana pelo órgão incumbido da administração e

fiscalização  do  transporte  público  de  passageiros,  no  município  ou  na  região

metropolitana;

III  – à celebração de termo de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda e

com  o  órgão  estadual  ou  municipal  responsável  pelas  funções  fiscalizatórias,  de

planejamento e de gestão do serviço, contemplando o compromisso de praticar as

tarifas especificadas no laudo de que trata o inciso II deste artigo, além de outros

requisitos fixados em norma regulamentar.

Art.  3º  – O  Poder  Executivo  regulamentará  os  procedimentos  necessários  à

operacionalização  desta  lei,  podendo  estabelecer  regras  especiais  de  controle  e

fiscalização, sujeitando-se à exclusão do regime de tributação nela previsto a pessoa

jurídica ou o fornecedor de óleo diesel que descumpri-las.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto tem o objetivo de isentar da cobrança do ICMS o óleo

diesel  utilizado  na  prestação  de  serviço  público  de  transporte  coletivo  urbano

integrado em região metropolitana,  realizado mediante pagamento de tarifa  única,

visando ao  atendimento  mais  econômico,  seguro  e  de  melhor  qualidade  para  as

pessoas que dependem da utilização diária desse tipo de transporte.

Devido aos elevados custos operacionais, a continuidade dos serviços prestados à

população pelas empresas concessionárias desse serviço integrado está ameaçada,

pois o repasse dos custos elevaria demasiadamente o valor  da tarifa, afastando o

usuário,  por  comprometimento  de  sua  renda,  o  que  prejudicaria  também  a

produtividade do setor.
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A retirada do imposto sobre o óleo diesel contribuirá para a redução das tarifas

cobradas  dos  cidadãos  e  para  a  prestação  de  um  serviço  com  mais  qualidade,

segurança  e  fluidez  nas  regiões  metropolitanas  com  sistemas  integrados  de

transporte.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

– 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 2.513/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 933/2011)

Estabelece  normas  gerais  para  a  instituição  de  loteamentos  fechados  e

condomínios urbanísticos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam estabelecidas normas gerais para a instituição e implementação de

loteamentos fechados e condomínios urbanísticos, nos termos do § 3º do art. 24 da

Constituição da República.

Art. 2º – Para os fins desta lei, entende-se por:

I – loteamento fechado o loteamento em que o acesso aos bens de domínio público

é restrito aos proprietários ou àqueles por eles autorizados, e os serviços públicos,

definidos  em  lei  municipal,  desempenhados  por  associação  de  moradores,

devidamente constituída;

II – condomínio urbanístico o terreno sobre regime de copropriedade, dividido em

unidades  autônomas  destinadas  a  abrigar  edificações  residenciais,  às  quais

correspondem frações ideais das áreas de uso comum;

III  –  infraestrutura  básica  os  sistemas  de  abastecimento  de  água  potável,

esgotamento  sanitário,  distribuição de energia  elétrica,  manejo  de  águas  pluviais,

pavimentação e disposição adequada de resíduos sólidos;

IV  –  infraestrutura  complementar  a  arborização  viária,  as  redes  de  telefonia,

comunicação  e  de  gás  canalizado  e  os  demais  elementos  não  considerados

infraestrutura básica.

Art.  3º  –  A  instituição  de  loteamento  fechado  ou  condomínio  urbanístico  fica

condicionada à existência de plano diretor do município, aprovado ou revisto após a
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promulgação  da  Lei  nº  10.257,  de  10  de  julho  de  2001,  e  sujeita-se  a  suas

disposições.

Art. 4º – É vedada a instituição de condomínio urbanístico:

I  –  na  hipótese de o empreendimento impedir  a  continuidade do sistema viário

existente ou projetado ou o acesso a bens públicos;

II – em áreas:

a)  necessárias  à  preservação  ambiental  e  à  defesa  do  interesse  cultural  ou

paisagístico;

b) sem condições de acesso pelo sistema viário oficial;

c) sem infraestrutura sanitária adequada;

d) com condições geológicas inadequadas à edificação;

e) com declividade natural igual ou superior ao 30% (trinta por cento);

f)  com  problemas  de  erosão  em  sulcos  e  voçorocas,  até  sua  estabilização  e

recuperação;

g) aterradas com material nocivo à saúde pública;

h) em condições sanitárias inadequadas devido à poluição;

i)  alagadiças  ou  contíguas  a  mananciais,  cursos  de  água,  represas  e  demais

recursos hídricos, sem a prévia manifestação das autoridades competentes;

j) alagadiças ou sujeitas à inundação, antes de serem tomadas providências para

assegurar o escoamento das águas.

Parágrafo único – Em áreas com as características descritas na alínea “a” do caput,

poderá ser instalado condomínio urbanístico, caso haja justificado interesse público

de ordem ambiental.

Art. 5º – Competirá aos condôminos ou a associação de bairros, respectivamente,

nos condomínios ou nos loteamentos fechados, a manutenção do sistema viário, das

áreas destinadas ao uso comum e da infraestrutura complementar interna.

Art.  6º  –  Para  a  implantação  de  condomínio  urbanístico  com  área  superior  a

10.000m² (dez mil  metros quadrados) ou de loteamento fechado, o empreendedor

destinará ao uso público área externa equivalente a pelo menos 25% (vinte e cinco

por cento) da área do empreendimento.
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Art. 7º – A área a que se refere o art. 6º poderá ser:

I – ampliada por lei municipal;

II – localizada em qualquer parte do município, conforme legislação municipal.

Art. 8º – Caberá ao empreendedor:

I – a demarcação dos lotes, das quadras e das áreas destinadas a equipamento

comunitário;

II – a implementação da infraestrutura básica, do sistema viário, das áreas de uso

comum e de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, conforme projeto

previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Há  ausência  de  normas  gerais  que  disciplinem  os  chamados

loteamentos fechados, bem como os condomínios urbanísticos, embora estes sejam

uma prática cada vez mais corriqueira não apenas nos grandes centros urbanos, mas

igualmente  em  cidades  de  médio  e  pequeno  porte,  como  um  dos  efeitos  na

organização das cidades do crescimento da violência.

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 20/2007, que tem por escopo

promover a revisão da Lei de Parcelamento do Solo – Lei nº 6.766, de 19/12/79 –, no

qual se pretende disciplinar a matéria. Ocorre que não há previsão para a aprovação

desse projeto, cuja tramitação pode consumir  alguns anos, como aconteceu, entre

outros,  com  o  Estatuto  da  Cidade,  que  tramitou  durante  13  anos  no  Congresso

Nacional.

Havendo, pois, a ausência de normas gerais, o Estado pode legislar, com base no §

3º do art. 24 da Constituição da República, uma vez que a matéria se enquadra no

direito  urbanístico.  Este  projeto  teve  com inspiração a  proposição que tramita  no

Congresso  Nacional.  Não  obstante,  os  debates  desta  Casa  devem  aperfeiçoar  a

proposição, razão pela qual conto com o apoio de meus ilustres pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.514/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.705/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  cartórios  que  prestam  serviços  notariais

informarem ao  Detran-MG a  transferência  de  propriedade de  veículos,  no  ato  do

reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador apostas no Certificado de

Registro de Veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  cartórios  notariais  obrigados  a  comunicar  ao  Detran-MG  a

transferência de propriedade de veículos no ato do reconhecimento das firmas do

vendedor e do comprador, apostas no Certificado de Registro de Veículo – CRV.

Art. 2º – A comunicação ao Detran-MG deverá ser realizada por meio eletrônico,

sem ônus para os usuários do serviço notarial.

Art.  3º  –  A comunicação  de  venda  ao  Detran-MG fica  mantida  na  modalidade

vigente  para  os  demais  casos  de  venda  de  veículos,  através  de  nota  fiscal  de

concessionárias,  contratos  particulares  e  outros  meios  comprobatórios  da  venda

referendados pelo Detran-MG.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Arlen Santiago

Justificação: A comunicação de venda é um processo de registro de informação no

Detran-MG sobre a transferência da propriedade de um veículo, a qual  tem como

finalidade eximir o antigo proprietário de responsabilidade sobre o veículo vendido,

quanto a pagamento de multas, pontuação na carteira de habilitação, pagamento de

IPVA e indenização por acidente de trânsito, entre outros.

A comunicação  deve ser  feita  ao  Detran-MG em  30 dias  a  partir  da  venda  do

veículo.

Apesar  de  ser  um  procedimento  gratuito,  sua  efetivação  depende  de  trâmite

burocrático,  sendo exigida  a  apresentação,  na  sede do Detran-MG, de  formulário

preenchido juntamente com uma série de documentos, incluindo cópia autenticada do

CRV, com firma reconhecida do vendedor e do comprador.

No ato do reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador, é perfeitamente
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plausível  que  o  próprio  cartório  que  reconheceu  as  firmas  comunique

automaticamente ao Detran-MG a transferência de propriedade por meio eletrônico,

sem nenhum ônus  para  os  usuários,  ressalvadas  as  despesas cartorárias  com o

reconhecimento das firmas e demais cobranças pertinentes.

A medida restringe-se aos casos de comparecimento pessoal em cartório tanto do

vendedor  quanto do comprador  para reconhecimento de suas firmas no CRV, em

único ato.

Fica mantida a comunicação de venda na forma estabelecida pelo Detran-MG para

os demais casos, em que se apresente outro documento que comprove a venda do

veículo, como nota fiscal da concessionária, contrato particular ou o próprio CRV em

condições diversas do que ora se propõe.

Esta  proposição  visa  desburocratizar  e  conferir  celeridade  ao  processo  de

transferência  de  propriedade  de  veículos  nos  casos  em  que  o  vendedor  e  o

comprador compareçam em cartório para reconhecerem suas firmas no CRV.

Tal procedimento conferirá maior segurança para ambas as partes na transação de

venda de veículos e ainda assegurará ao próprio Estado a correta identificação de

seus proprietários.

– 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 2.515/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.802/2012)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 4º do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido dos seguintes incisos III e IV:

“Art. 113 – (…)

§ 4º – (…)

III – a relação de equipamentos adquiridos e seus respectivos valores com a taxa a

que se refere o § 3º deste artigo;

IV  –  o  total  anual  de  despesas  realizadas  por  município  com  os  recursos

arrecadados com a taxa a que se refere o § 3º deste artigo.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Rogério Correia

– 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 2.516/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.735/2013)

Dá nova redação ao § 3º do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 3º do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 113 – (…)

§ 3º – O produto da arrecadação da taxa a que se refere a Tabela B anexa a esta lei

será integralmente aplicado no reequipamento da unidade operacional de execução

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais sediada no município onde foi gerada

a receita.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição visa alterar dispositivo da Lei nº 6.763, de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências. O dispositivo que

se pretende alterar modifica o percentual do produto da arrecadação da taxa pela

utilização  potencial  do  serviço  de  extinção  de  incêndios  a  ser  aplicado  no

reequipamento da unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar

de Minas Gerais onde foi gerada a receita.

Alterando o § 3º  do art.  113, constante do capítulo que dispõe sobre a taxa de

segurança  pública,  pretende-se  garantir  que  a  integralidade  dos  recursos

arrecadados  sejam  destinados  ao  reequipamento  da  unidade  operacional  de

execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais sediada no município onde

foi gerada a receita.

A proposição tem por fundamento a necessidade urgente de reaparelhamento do
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Corpo  de  Bombeiros  Militar  para  que  sua  atuação  seja  mais  efetiva,  tanto  na

prevenção, por meio da fiscalização das edificações, quanto no combate a incêndios,

nas buscas, nos salvamentos e na defesa civil, evitando-se tragédias como a ocorrida

no Município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aquela ocorrida no Canecão

Mineiro, em Belo Horizonte.

Dessa forma, apresentamos esta proposição e contamos com o apoio dos nobres

pares para garantir 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 2.517/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.343/2013)

Dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos oficiais de justiça avaliadores

do Poder Judiciário do Estado, aos oficiais de justiça avaliadores federais da Justiça

do Trabalho e da Justiça Federal e aos oficiais de justiça militar federal lotados no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os oficiais de justiça avaliadores do Poder Judiciário do Estado, os oficiais

de justiça  avaliadores  federais  da  Justiça  do  Trabalho  e  da  Justiça  Federal  e  os

oficiais da justiça militar federal lotados no Estado ficam isentos do pagamento do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

–, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e da Taxa de

Licenciamento  incidentes  sobre  os  veículos  automotores  de  sua  propriedade

utilizados para o desenvolvimento das atividades relacionadas com suas atribuições

legais.

§ 1° – A isenção a que se refere o  caput é limitada a, no máximo, um veículo de

propriedade do beneficiário, cadastrado para esse fim nos órgãos competentes.

§ 2° – A isenção prevista no caput estende–se aos veículos sujeitos ao regime de

arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, cuja utilização atenda às condições

previstas neste artigo.

Art. 2° – Os benefícios previstos nesta lei somente serão concedidos aos servidores
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enquanto  estiverem  em  atividade  e  no  efetivo  cumprimento  de  suas  atribuições

legais.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo obrigado a indicar a medida de compensação para

a isenção prevista nesta lei, nos termos do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de

2000, bem como para a concessão do benefício fiscal relativo ao ICMS, a realizar

convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –, de acordo com

art.  155,  §  2°,  incisos  VI  e XII,  da  Constituição  da  República,  e  com  a  Lei

Complementar n° 24, de 1975.

Art. 4° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Os oficiais de justiça são servidores que ingressam no serviço público

pela  via  do  concurso  público  (art.  37,  II,  da  Constituição  Federal)  e  que  se

encarregam de dar cumprimento às ordens emanadas pelos juízes, razão pela qual

comumente são chamados de longa manus do magistrado, ou seja, as mãos deste.

As funções desempenhadas pelos  oficiais  de justiça são predominantemente de

natureza  externa,  podendo  destacar-se,  entre  outras,  as  seguintes:  citações,

intimações, notificações, penhoras, sequestros, busca e apreensão, reintegração e

imissão de posse, avaliações, condução de testemunhas, etc.

Dada a natureza externa dessas funções e a necessidade de se fazer um grande

número de deslocamentos no cumprimento das diligências, a utilização de veículo

automotor se torna indispensável no dia a dia dos oficiais de justiça. Contudo, não

lhes são disponibilizados veículos oficiais para o cumprimento dos mandados nem é

feito reembolso compatível com as despesas com que têm de arcar em decorrência

de sua atividade e por isso precisam utilizar o seu automóvel particular a serviço do

Estado.

Recebem, destaque-se, os oficiais de justiça no Estado apenas indenização, forma

encontrada para suprir a deficiência estrutural do Estado e desonerar o orçamento

público. Fica o poder público, assim, dispensado da obrigação de adquirir  veículos
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oficiais e de gastar com manutenção e pessoal especializado, uma vez que transfere

esses ônus aos servidores.

Ora,  o  Estado,  em  razão  da  opção  que  fez,  eximiu-se  dos  custos  financeiros,

administrativos e trabalhistas que estariam sob sua responsabilidade caso fosse o

responsável pela aquisição e manutenção de veículos oficiais. A despesa pública teria

números expressivos.

A despeito de receberem mensalmente indenização para ajudá-los a manter o uso

do veículo em serviço, o que se verifica é que esse valor não cobre todos os gastos

suportados  pelos  oficiais  de  justiça,  tais  como:  combustível,  manutenção  (peças

mecânicas  e  mão  de  obra),  desvalorização  do  automóvel,  seguro,  pedágio,

estacionamento  e  outros.  Não  é  incomum  os  oficiais  de  justiça  precisarem  tirar

dinheiro do seu próprio bolso para cumprir a determinação judicial. Nesse contexto,

esta proposta tem como objetivo minimizar os custos suportados pelos oficiais de

justiça com os seus veículos, no desempenho das atividades externas relacionadas

ao cumprimento de mandados judiciais.

Ademais, não há dúvida de que o automóvel particular do oficial de justiça colocado

a serviço  do  Estado  deve ser  reconhecido  como um  dos  meios  que garantem a

celeridade de tramitação dos processos judiciais (art. 5° da Constituição Federal) e de

que a isenção do ICMS, do IPVA e da Taxa de Licenciamento reverte em benefício da

coletividade, que usufrui de um serviço mais célere, eficiente e de menor duração.

Por oportuno, cabe revelar a função social dos benefícios fiscais, que não configura

tratamento diferenciado entre pessoas,  coisas  e situações.  No cenário  exposto,  a

proposta de isenção caminha em direção ao interesse público, trilha em direção à

justiça fiscal. Não se traduz a proposta em privilégio odioso. Ao contrário,  carrega

como fundamento  constitucional  de  validade  a  superação  das  diferenças  para  o

alcance da verdadeira e essencial isonomia.

Este projeto de lei não busca beneficiar determinada categoria de servidores em

função do cargo, mas, sim, reconhecer as peculiaridades de fato e de direito que

circunscrevem a realidade dos oficiais de justiça.

Esclarece-se  ainda,  quanto  à  renúncia  fiscal,  que  esta  seria  compensada  pelo

aumento  da  arrecadação  decorrente  da  melhoria  dos  serviços  de  execução  e
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penhoras  fiscais  e  da  própria  arrecadação  do  ICMS.  Além  disso,  ao  deixar  de

disponibilizar carros oficiais para a execução de mandados, continuará o Estado a

beneficiar-se de considerável redução nas despesas públicas.

No aspecto financeiro e orçamentário, a isenção acarretará uma pequena redução

na  arrecadação,  não  afetando  as  metas  de  resultado  fiscal  estabelecidas  na  Lei

Orçamentária. Isso, porque o número de contribuintes a que se aplicam os termos

dessa proposta é bastante reduzido.

Assim,  porque  a  aprovação  desta  proposta  se  harmoniza  com  os  princípios

constitucionais  da  celeridade,  da  agilidade  e  da  eficiência,  que  permanecerão

prestigiados, e com a atual noção de atividade jurisdicional ininterrupta, que passou a

exigir  que todos os servidores do Poder  Judiciário  caminhem em direção a esses

novos rumos, apresentamos este projeto.

Nessa esteira, 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 2.518/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.393/2013)

Dispõe sobre a abertura de serviços de renovação, adição e mudança na Carteira

Nacional de Habilitação – CNH – de policiais e bombeiros militares, policiais civis,

agentes  de  segurança  penitenciários  e  agentes  socioeducativos  do  Estado  que

desempenham as funções de motorista e motociclista no serviço policial militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os serviços de renovação de exames, adição e mudança de categoria da

Carteira Nacional de Habilitação – CNH – de policiais e bombeiros militares, policiais

civis, agentes de segurança penitenciários e agentes socioeducativos do Estado que

efetivamente desempenham as funções de motorista e motociclista nas atividades de

segurança pública serão inscritos no sistema de Registro Nacional de Carteiras de

Habilitação – Renach –, através de formulários, após o envio de documento físico e

lógico dos departamentos de pessoal das corporações à Diretoria de Habilitação do

Detran-MG.
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Art. 2º – A inscrição desses formulários no sistema Renach acarretará a isenção do

pagamento da taxa de poder de polícia pelo respectivo serviço, exceto dos valores

relativos a exames e cursos efetuados nas empresas credenciadas pelo Detran-MG,

necessários a cada serviço.

Art. 3º – A Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –, o Corpo de Bombeiros Militar

do Estado de Minas Gerais – CBMMG –, a Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG – e

a Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds – serão responsáveis pelo envio de

relação nominal e arquivo lógico dos policiais e bombeiros militares, policiais civis,

agentes de segurança penitenciários e agentes socioeducativos que terão direito à

isenção da  taxa  de  serviço,  com as  informações  sobre  o  tipo  de  serviço,  nome,

registro geral, cadastro de pessoa física e matrícula para a Diretoria de Habilitação,

até o quinto dia útil de cada mês.

Art. 4º – A Diretoria de Habilitação do Detran-MG informará à PMMG, ao CBMMG, à

PCMG e à Seds o período em que os motoristas e motociclistas das corporações

deverão se deslocar ao posto de atendimento do órgão correspondente aos seus

domicílios, para a abertura do serviço de habilitação.

Art. 5º – Os policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança

penitenciários  e  agentes  socioeducativos  relacionados  pelas  corporações  para  os

serviços citados no art. 1° deverão comparecer aos postos de atendimento do Detran-

MG correspondentes aos seus domicílios para a abertura dos respectivos serviços,

assinatura do processo de habilitação e captura de imagens necessárias à impressão

da CNH.

Art. 6º – Os exames de aptidão física e mental e psicológicos poderão ser feitos em

clínicas ou por peritos examinadores de trânsito credenciados pelo Detran-MG, desde

que observados os requisitos previstos nas Resoluções nºs 267, de 2008, 287, de

2008,  e 361,  de 2010,  do Contran,  ou outra que venha a substituí-las,  sendo de

responsabilidade  do  Detran-MG  somente  a  viabilização  do  registro  no  sistema

Renach.

Art.  7º  –  Os cursos  necessários  para  adição  e mudança de categoria  da  CNH

poderão ser ministrados pelos Centros de Formação de Condutores – CFCs – ou por

instrutores  credenciados  pelo  Detran-MG,  desde  que  observados  os  requisitos
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previstos  nas  Resoluções  nºs  168,  de  2004,  287,  de  2008,  e  361,  de  2010,  do

Contran, ou outra que venha a substituí-las, sendo de responsabilidade do Detran-

MG somente a viabilização do registro no sistema Renach.

Art. 8º – Os servidores de que trata esta lei receberão a sua CNH no local onde

procederam à assinatura do formulário Renach.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Os  policiais  e  bombeiros  militares,  policiais  civis,  agentes  de

segurança  penitenciários  e  agentes  socioeducativos  lotados  no  Estado  de  Minas

Gerais  são  funcionários  que  ingressam  no  serviço  público  e  se  encarregam  da

realização de serviço essencial, como o de policiamento.

Contudo,  não  é  raro  que,  após  ingresso  na  carreira,  esses  servidores  sejam

designados para realizar funções como de motorista e motociclista no serviço policial,

lotação que exige que estejam com toda a documentação respectiva legalizada.

Sabe-se  que,  para  isso,  muitos  são  os  ônus  que  devem  ser  assumidos  pelos

próprios servidores, pressuposto que se torna indispensável para o cumprimento de

seus deveres perante a corporação ou instituição. Assim, essa é a motivação maior

desta proposição, que visa isentá-los da taxa de poder de polícia, como forma de

balancear  as obrigações até então impostas apenas à classe dos funcionários da

segurança pública.

Desse modo, a proposta tem como objetivo minimizar os custos suportados pelos

policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança penitenciários e

agentes socioeducativos  no  desempenho das atividades externas relacionadas ao

cumprimento de suas funções.

Ressalte-se que não traduz a proposta em privilégio odioso. Ao contrário, carrega

como fundamento  constitucional  de  validade  a  superação  das  diferenças  para  o

alcance da verdadeira e essencial isonomia.

O  projeto  de  lei  de  isenção  não  busca  contemplar  determinada  classe  de

funcionários em função do cargo, mas, sim, reconhecer as peculiaridades de fato e de

direito que circunscrevem a realidade de policiais e bombeiros militares, policiais civis,
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agentes  de  segurança  penitenciários  e  agentes  socioeducativos  que  exercem  a

função de motorista ou motociclista.

Nessa esteira, 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 2.519/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.686/2013)

Institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado e dispõe sobre os

encargos trabalhistas a serem pagos às empresas prestadoras de serviços de forma

contínua ao poder público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os editais de licitação e contratos de serviços continuados no âmbito dos

poderes  públicos  do  Estado,  sem  prejuízo  das  disposições  legais  aplicáveis,

observarão  as  normas  desta  lei  para  a  garantia  do  cumprimento  das  obrigações

trabalhistas nas contratações.

Parágrafo  único  –  Os  editais  referentes  às  contratações  de  empresas  para

prestação  de  serviços  contínuos  aos  órgãos  públicos  do  Estado  conterão

expressamente  o  disposto  no  art.  9º  desta  lei,  bem  como  disposição  sobre  a

obrigatoriedade de observância de todos os seus termos.

Art. 2º – As provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo terceiro

salário e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – por dispensa

sem  justa  causa,  a  serem  pagas  pelos  órgãos  e  entidades  do  poder  público  do

Estado  a  empresas  contratadas  para  prestar  serviços  de  forma  contínua,  serão

glosadas  do  valor  mensal  do  contrato  e  depositadas  exclusivamente  em  banco

público oficial.

Parágrafo  único  –  Os  depósitos  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  devem  ser

efetivados em conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação, aberta em

nome da empresa unicamente para essa finalidade e com movimentação somente

por ordem do órgão ou da entidade contratante.

Art. 3º – A solicitação de abertura e a autorização para movimentar a conta-corrente
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vinculada,  bloqueada  para  movimentação,  serão  providenciadas  pelo  setor

responsável do respectivo órgão, na forma do regulamento.

Art.  4º  –  Os  depósitos  de  que  trata  o  art.  2º  desta  lei  serão efetuados  com o

acréscimo do lucro proposto pela contratada.

Art. 5º – O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das

seguintes provisões, previstas para o período de contratação:

I – décimo terceiro salário;

II – férias e abono de férias;

III – impacto sobre férias e décimo terceiro salário;

IV – multa do FGTS.

Parágrafo único – Os valores provisionados para o cumprimento do disposto neste

artigo serão obtidos por meio da aplicação de percentuais e valores constantes da

proposta.

Art. 6º – Os órgãos contratantes firmarão acordo de cooperação com banco público

oficial,  que  terá  efeito  subsidiário  ao  desta  lei,  determinando  os  termos  para  a

abertura da conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação, na forma do

regulamento.

Art.  7º  –  A  assinatura  do  contrato  de  prestação  de  serviços  entre  o  órgão

contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:

I  –  solicitação  pelo  órgão  contratante,  mediante  ofício,  de  abertura  de  conta-

corrente vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da empresa, conforme

disposto no art. 2º desta lei, na forma do regulamento;

II – assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta-

corrente vinculada, bloqueada para movimentação, de termo específico da instituição

financeira oficial que permita ao órgão contratante ter acesso aos saldos e extratos e

vincule  a movimentação dos valores depositados  à  sua autorização,  na  forma do

regulamento.

Art.  8º  –  Os  saldos  da  conta  vinculada,  bloqueada  para  movimentação,  serão

remunerados pelo índice da poupança ou por outro definido no acordo de cooperação

previsto no art. 6º desta lei, sempre escolhido o de maior rentabilidade.

Art. 9º – Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados
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no art. 5º depositados na conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação,

deixarão de compor o valor do pagamento mensal à empresa.

Art. 10 – No âmbito dos órgãos públicos, a autoridade competente disporá sobre o

setor encarregado de definir, inicialmente, os percentuais a serem aplicados para os

descontos e depósitos, como também o setor encarregado de conferir a aplicação

sobre as folhas de salário mensais das empresas e de realizar as demais verificações

pertinentes.

Art. 11 – A empresa contratada poderá solicitar autorização do órgão competente

para  resgatar  os  valores  referentes  a  despesas  com  o  pagamento  de  eventuais

indenizações  trabalhistas  dos  empregados  que  prestam  os  serviços  contratados,

ocorridas durante a vigência do contrato.

§ 1º – Para a liberação dos recursos da conta-corrente vinculada, bloqueada para

movimentação, a empresa deverá apresentar ao setor responsável os documentos

comprobatórios da ocorrência de indenizações trabalhistas, conforme regulamento.

§ 2º – Os órgãos públicos, por meio dos setores competentes, expedirão, após a

confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos

pela unidade de auditoria, a autorização de que trata o caput deste artigo, que será

encaminhada à instituição financeira oficial no prazo de cinco dias úteis contados da

data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa, na forma do

regulamento.

§  3º  –  A empresa  deverá  apresentar  ao  setor  competente  o  comprovante  de

quitação das indenizações trabalhistas, no prazo de três dias contados da data do

pagamento ou da homologação.

Art. 12 – O saldo total da conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação,

será  liberado  à  empresa  no  momento  do  encerramento  do  contrato,  mediante

declaração do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados que

confirme a quitação das indenizações trabalhistas, ocorrendo ou não o desligamento

dos empregados.

Parágrafo  único  –  A execução  completa  do  contrato  só  acontecerá  quando  o

contratado  comprovar  o  pagamento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e

previdenciárias referentes aos empregados.
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Art.  13  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Apresentamos esta proposição com o objetivo de a cada dia exercer

maior  controle  sobre  a  garantia  dos  direitos  dos  empregados  terceirizados  pelas

empresas que prestam serviços aos órgãos públicos.

A disciplina da matéria surge, portanto, em resposta à inadimplência em relação aos

direitos dos trabalhadores terceirizados, que são objeto,  inclusive,  do inciso IV da

Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, representativa da nova postura a

ser observada pelos órgãos de todos os Poderes do País.

Assim, tendo em vista o expressivo número de contratos de terceirização realizados

pelo Estado, é necessário aprimorar o controle sobre tais contratos, criando medidas

efetivas para não incorrer nos prejuízos decorrentes de eventuais condenações por

responsabilidade patrimonial subsidiária, no caso de inadimplência trabalhista.

Nesse sentido, tem-se como paradigma a Resolução nº 98, de 2009, do Conselho

Nacional de Justiça, que “dispõe sobre as provisões de encargos trabalhistas a serem

pagos  pelos  Tribunais  às  empresas  contratadas  para  prestar  serviços  de  forma

contínua no âmbito do Poder Judiciário”.

Dessa forma, com fundamento no princípio constitucional do Estado Democrático

de  Direito,  no  dever  de  implantação  de  medidas  que  assegurem  a  cidadania,  a

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, visa esta proposição à

construção  de  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária,  promovendo  o  bem  e  a

segurança dos trabalhadores terceirizados.

Pretende-se, com este projeto, criar condições para impedir o descumprimento de

direitos trabalhistas já assegurados pelo art. 7º da Constituição da República e pela

legislação trabalhista, reforçar o dever de zelar pela guarda da Carta Magna, das leis

e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.

Por  representar  este  projeto  avanço significativo  nas práticas administrativas  na
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garantia  do interesse público,  contamos  com o apoio  dos nobres pares para  sua

aprovação.

– 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 2.520/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 199/2011)

Dispõe sobre a instalação de sinalização tátil,  sonora e visual nas dependências

dos bens de uso público, para possibilitar  acessibilidade aos deficientes  visuais e

auditivos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nas dependências dos bens de uso público será instalada sinalização tátil,

sonora  e  visual,  nos  termos preconizados  pela  ABNT/NBR 9.050/2004,  destinada

possibilitar a acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos.

§ 1º – Sinalização tátil é aquela configurada por meio de caracteres em relevo, pelo

sistema Braille ou figuras em relevo.

§ 2º – Sinalização sonora é aquela que configurada por meio de recursos auditivos.

§ 3º – Sinalização visual é aquela configurada por meio de textos ou figuras.

Art.  2º  – A acessibilidade aos deficientes visuais obedecerá à comunicação e à

sinalização  tátil  direcional  e  de  alerta  nos  pisos,  acessos  às  escadas,  portas  de

banheiros, sinalização sonora no interior dos elevadores e botoeiras em braille.

Art. 3º – As sinalizações informativas, indicativas e direcionais para as pessoas com

deficiência  visual  e  auditiva  propiciarão  condições  adequadas  e  seguras  de

acessibilidade autônoma, devendo não só estar vinculadas à circulação principal mas

também às circulações de emergência, quando existirem.

Art.  4º  –  A  acessibilidade  aos  bens  tombados  deverá  observar  os  critérios

específicos estabelecidos na ABNT e aprovados pelos órgãos do patrimônio histórico

e cultural competentes.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.
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Elismar Prado

Justificação: Promover acessibilidade a pessoas com deficiência visual e auditiva

tem sido preocupação do governo e da sociedade nas últimas décadas. A sociedade

tem se adaptado cada vez mais para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais,

pessoas  com deficiência.  Simultaneamente,  elas  se  preparam  para  assumir  seus

papéis na sociedade.

Os avanços alcançados pelos  movimentos daqueles  que defendem as minorias,

entre elas pessoas com deficiência, geraram ganhos reais quanto à inserção social e

econômica desses grupos e já foram diversas as vitórias desse segmento.

No entanto, ainda há muito que conquistar. Por isso, a proposição que se apresenta

busca exatamente a realização de mais uma conquista, que é dar acessibilidade e

autonomia ao segmento das pessoas com deficiência visual e auditiva, de forma a

minimizar as lacunas ainda existentes, uma vez que adaptar os bens de uso público

às  necessidades  das  pessoas  com  deficiência  é  exigência  legal  e  não  ato  de

benevolência. Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto

de lei em análise.

– 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 2.521/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.636/2011)

Institui no Estado o selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego, a ser

concedido à pessoa jurídica que disponibilizar 20% (vinte por cento) de suas vagas

funcionais à contratação, por um período mínimo de 12 meses, de jovens entre 16 e

24 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.
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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 classificações:

I – Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego – Parceira: à pessoa jurídica que

efetuar as contratações previstas no art. 1º desta lei  dentro do Programa Primeiro

Emprego dos governos federal ou estadual, recebendo isenção ou crédito fiscal;

II – Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego – Consciente: à pessoa jurídica

que efetuar as contratações previstas no art. 1º desta lei sem obtenção de nenhuma

isenção fiscal ou contrapartida dos governos federal ou estadual; e

III – Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego – Responsável: à pessoa jurídica

que efetuar 50% (cinquenta por cento) das contratações previstas no art. 1º desta lei

de  pessoas  com  deficiência,  egressos  do  sistema  penal  ou  sob  supervisão  do

Judiciário estadual e de centros de recuperação.

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, 9 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: O objetivo desta lei é reconhecer, homenagear e incentivar empresas

de  qualquer  setor  econômico,  entidades  sem  fins  lucrativos,  proprietários  rurais,

profissionais  liberais  e  autônomos,  enfim,  todo  empregador  legal  que proporcione

oportunidades de aprendizado a jovens, que se iniciam no trabalho, sem experiência

profissional.

Um dos maiores problemas enfrentados pelos  jovens de classe social  de baixa

renda  e  pelos  recém-formados  em  cursos  profissionalizantes  e  superiores  é  a

solicitação de experiência profissional para inserção no mercado de trabalho. O apoio

de empresas dispostas a permitir o aprendizado desses jovens é imprescindível para

a  formação  de  competentes  profissionais  do  futuro.  Mão  de  obra  especializada,

produtos de qualidade, mercado receptivo, geração de emprego: cria-se o ciclo que

fomentará a economia do Estado.
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Para  valorizar  essas  empresas  por  sua  ação  e  sua  responsabilidade  social,

contamos com o apoio dos colegas na aprovação desta matéria.

– 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 2.522/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.719/2013)

Dispõe sobre  a  criação do Programa Estadual  de Saúde Vocal  e  Auditiva  para

professores e integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio da rede

estadual de ensino do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  – Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  instituir  o  Programa Estadual  de

Saúde Vocal e Auditiva, para os integrantes do quadro do magistério e do quadro de

apoio da rede estadual de educação do Estado.

Art. 2º – O referido programa tem por objetivo o atendimento médico preventivo e

corretivo dos problemas vocais e auditivos a que estão sujeitos os profissionais da

educação, bem como medicar e orientar esses profissionais sobre as medidas que

devem ser tomadas para melhorar sua condição de saúde para falar e ouvir.

Art.  3º  –  O Programa Estadual  de  Saúde  Vocal  e  Auditiva  deverá  prever  uma

consulta semestral  preventiva,  com médicos especializados,  e tratamento,  quando

necessário, em postos de atendimento convenientemente preparados.

Art. 4º – Os profissionais da educação abrangidos por esta lei deverão ter garantia

de total atendimento médico.

Art.  5º  – As Secretarias  de  Estado de Saúde e  Educação tomarão as medidas

necessárias para a implantação do referido programa em 90 dias após a publicação

desta lei.

Art. 6º – As despesas com esta lei correrão por conta de dotações orçamentárias

previstas em lei, suplementadas se necessário.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Glaycon Franco
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Justificação: A proposição em questão visa criar mais um instrumento de defesa da

saúde dos professores e do pessoal de apoio da educação.

Não há dúvida de que o esforço vocal e auditivo do professor é considerável e sua

voz e audição são essenciais para o desempenho de suas funções. Assim, nenhum

esforço para a preservação de sua saúde será em excesso.

O ganho que se tem com a saúde do servidor  é indiscutível,  e  a proteção dos

professores nesse aspecto não pode nunca ser esquecida pelo Estado, responsável

maior pela utilização dos serviços desses profissionais.

É  por  essas  razões  que  submeto  esta  lei  a  meus  pares,  contando  com  sua

sensibilidade para a sua aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Saúde para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.523/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.025/2013)

Proíbe  a  cobrança  de  valores  adicionais  em  matrículas  ou  mensalidades  de

estudantes com síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento

e outras síndromes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as instituições de ensino proibidas de cobrar valores adicionais em

matrículas, renovações de matrícula ou mensalidades de estudantes com síndrome

de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento e outras síndromes.

Art. 2º – As instituições de ensino preparar-se-ão para receber o aluno especial,

dispondo de corpo  docente  qualificado  para  tanto,  sem que  isso  implique  gastos

extras para o aluno.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: Esta proposição tem por finalidade garantir os direitos dos estudantes

com  síndromes  ou  transtornos,  zelando  por  sua  inclusão  social  e  combatendo  a

discriminação de que são vítimas.
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A convivência desses alunos na sociedade por intermédio das instituições de ensino

escolar  os  ajuda a  desenvolver  habilidades  sociais,  acadêmicas  e  comunicativas,

bem como senso de autoaceitação e autovalorização. Pesquisas demonstram que os

alunos  especiais  inseridos  em  instituições  de  ensino  tornam-se  mais  sociáveis  e

comunicativos  e  têm  redução  significativa  de  comportamentos  considerados

inapropriados para salas de aula, tais como balançar o corpo ou as mãos ou fazer

sons e ruídos.  Até  mesmo os pais  desses alunos se sentem mais  encorajados a

participar da educação de seus filhos quando eles estão incluídos em salas de aula

regulares.

Recentemente,  vimos  nos  jornais,  na  televisão  e  em  outros  veículos  de

comunicação atos discriminatórios cometidos por instituições de ensino contra esses

estudantes. Trata-se da cobrança de taxas de matrícula adicionais e até mesmo da

imposição da contratação de profissional para acompanhar esses alunos.

Não se deve esquecer  que se está diante de uma relação de consumo, pois  o

contrato firmado entre a instituição de ensino e o estudante é regido também pelo

Código de Defesa do Consumidor,  que em seu art. 51, inciso IV, declara nulas de

pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços

que  “estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o

consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Além disso, a cobrança de taxa adicional é uma afronta à igualdade de condições

para o acesso e a permanência do aluno especial na escola.

Essa conduta ilícita afronta princípios constitucionais, como o previsto no caput do

art. 5º, que estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza”,  e  transforma  os  pais  dos  alunos  especiais  em  reféns  de  exigências

absurdas.

É inegável a relevância deste projeto de lei, que visa extirpar da sociedade esse

tipo  de  prática  abusiva.  Por  isso,  solicito  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  sua

aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Educação para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.524/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.360/2014)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de manter-se, no mínimo, em cada composição de

trem ou metrô, um vagão para uso exclusivo de mulheres no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  empresas  que  administram  o  sistema  ferroviário  e  metroviário  no

Estado ficam obrigadas a destinar, no mínimo, um vagão, em cada composição de

trem ou metrô, para uso exclusivo de mulheres.

§ 1º – A manutenção dos vagões com tal finalidade não será obrigatória entre a

primeira  hora  do  sábado  até  a  última  hora  do  domingo,  bem  como nos  feriados

estaduais ou federais entre a primeira e última hora.

§ 2º – Crianças menores do sexo masculino acompanhadas por mulheres poderão

utilizar os vagões referidos no caput deste artigo.

Art. 2º – As empresas citadas no art. 1º terão prazo de noventa dias a contar da

publicação desta lei para se adequarem às normas aqui contidas.

Parágrafo único – Findo o prazo citado no art. 2º, as empresas arcarão com multa a

ser fixada por órgão competente e demais sanções eventuais a serem definidas pelas

autoridades competentes.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: São comuns reclamações de mulheres acerca de abusos cometidos

contra elas no metrô em horários de pico.

Infelizmente,  grande  parte  da  população  feminina  é  obrigada  a  conviver  com

abusos, pela falta de espaço nas composições. Essa situação é constrangedora para

as que são obrigadas a utilizar esse meio de transporte, pois, na falta de espaço nos

vagões,  as  mulheres  não têm outra  opção senão aguentar  esse constrangimento

durante todo o percurso, que muitas vezes é longo.

Infelizmente, as mulheres não são respeitadas nessas composições, nem mesmo

quando acompanhadas por filhos menores.

Diante  do  exposto,  tomo  a  liberdade  de  apresentar  esta  propositura,  pois  os
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problemas de assédio às mulheres são comuns, e cabe a nós minimizar, diante do

possível, essa situação.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Direitos  Humanos,  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 2.525/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 956/2011)

Dispõe sobre a proibição de cobrança de assinatura mensal pelas concessionárias

de serviços de telecomunicações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  proibida  a cobrança de valores a  título  de  assinatura  mensal  de

serviços de telefonia fixa e móvel celular no Estado.

Art. 2º – As concessionárias de serviços de telecomunicações só poderão cobrar de

seus usuários por serviços efetivamente prestados, observado o disposto no art. 1º.

Art. 3º – A inobservância desta lei sujeitará os infratores ao pagamento de multa

correspondente ao décuplo do valor indevidamente cobrado de cada usuário.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é proteger o consumidor dos prejuízos

causados  pelas  concessionárias  de  serviços  de  telecomunicações  quando  da

cobrança de valores a título de assinatura mensal. Entendemos que o consumidor

deve pagar  pela  prestação do serviço,  qual  seja  a tarifa  das ligações  telefônicas

efetuadas,  e  não,  a  título  permanente,  ter  confiscado o  valor  da  assinatura,  que

reputamos como cobrança abusiva e sem respaldo.

Em nosso país não mais se vislumbra o cenário vivido há alguns anos, pois o setor

de telecomunicações atravessou diversas mudanças e hoje tem à sua disposição um

mercado gigantesco de milhões de usuários, que gera um lucro excepcional. Mas as

empresas cobram, ainda, um elevado valor a título de assinatura mensal sem, no

entanto, haver serviço prestado que a justifique.
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Para  melhor  compreensão  do  assunto,  serão  estabelecidos  os  conceitos  de

telecomunicações  e  de  serviço  de  telecomunicações,  bem  como os  conceitos  de

telefonia e serviço de telefonia, segundo a Lei Geral de Telecomunicações, no Livro

III, Título I, Capítulo I, “Das Definições”:

“Art. 60 – Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a

oferta de telecomunicação.

§  1º  –  Telecomunicação  é  a  transmissão,  emissão  ou  recepção,  por  fio,

radioeletricidade,  meios  ópticos  ou  qualquer  outro  processo  eletromagnético  de

símbolos,  caracteres,  sinais,  escritos,  imagens,  sons  ou  informações  de  qualquer

natureza.”.

Com  efeito,  há  uma  sensível  incompatibilidade  entre  a  cobrança  da  tarifa  de

assinatura mensal e a prestação do serviço de telefonia fixa comutado, porque, como

o  serviço  é  uma  especificação  do  gênero  telecomunicações,  compartilha

necessariamente das características genéricas dele,  quais sejam: um processo de

transmissão, emissão ou recepção de dados e informações.

Por tais razões, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta

proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.286/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.526/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.663/2011)

Dispõe sobre a utilização de aparelhos sonoros no transporte coletivo metropolitano

e intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  vedada  aos  usuários  do  transporte  coletivo  metropolitano  e

intermunicipal a utilização de aparelhos sonoros na modalidade viva-voz, alto-falante

e similares.

Parágrafo único – Não se incluem na proibição prevista no caput:

I – a utilização de aparelhos sonoros com fones de ouvido;

II – sons produzidos pelo próprio meio de transporte.
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Art.  2º  –  As  empresas  permissionárias  de  transporte  público  deverão  avisar  os

usuários, mediante afixação de quadro informativo, da proibição de que trata esta lei.

§ 1° – O descumprimento do disposto no  caput deste artigo sujeita o infrator às

seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 2° – Em caso de reincidência, a penalidade será aplicada proporcionalmente à

capacidade econômica do fornecedor, à abrangência do transporte e à quantidade de

passageiros transportados, podendo ser aumentada até o décuplo da multa prevista.

Art. 3º – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o usuário, mediante prévia

advertência, à penalidade de não ser transportado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: O objetivo desta proposição é resguardar  o direito ao sossego dos

usuários do transporte coletivo intermunicipal. Além da poluição sonora produzida no

trânsito,  como  barulho  de  motores,  buzinas,  frenagens  bruscas,  abertura  e

fechamento de portas, entre outros, os usuários do transporte público são, muitas

vezes,  submetidos  ao  barulho  produzido  por  portadores  de  aparelhos  sonoros

pessoais.

Como  o  próprio  nome  indica,  o  transporte  público,  utilizado  por  número

indeterminado de pessoas diariamente, deve ser tratado como tal, e seus usuários

devem  ter  comportamento  condizente  com  essa  modalidade  de  transporte.  Esse

comportamento  se  caracteriza  pelo  respeito  aos  demais  usuários  do  transporte

coletivo,  seja  dando  passagem,  seja  respeitando  os  assentos  preferenciais,  seja

ouvindo aparelhos  eletrônicos  com uso de fone de ouvido,  prática que evita  que

outros usuários se sintam prejudicados.

Estabelece a Constituição, em seu art. 23, VI, a competência comum entre a União,

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para combater a poluição em qualquer

das suas formas, e a poluição sonora, como se observa no caso em comento, deve

ser atenuada em prol da saúde pública.
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Nesses termos conto com a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.393/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.527/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 362/2011)

Acrescenta o art. 7º-A 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 – para o grupo de candidatos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, fica acrescida do seguinte art. 7º-

A:

“Art.  7º-A – É vedada a cobrança de taxa de  matrícula ou de qualquer  quantia

financeira  para  a  participação  nas  atividades  acadêmicas,  dos  estudantes

beneficiados pela reserva de vagas de que trata esta lei.”.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  pretende  assegurar  aos  candidatos  que

eventualmente  venham a se beneficiar  da reserva  de  cotas  estabelecida  na  lei  a

gratuidade na inscrição no processo seletivo para o ingresso na faculdade. Deseja-se,

ainda, vedar a cobrança de qualquer taxa, como, por exemplo, a taxa de matrícula

dos alunos segundo o critério de reserva de cota estabelecido na lei.

A vedação da cobrança de taxa de  matrícula dos beneficiados pelo sistema de

cotas e a sua participação em programas de assistência estudantil são propostas que

não encontram óbices de natureza jurídica. Sabe-se que, com frequência, as taxas de

matrícula cobradas no início de cada período letivo são questionadas no Judiciário,

mas não há jurisprudência consolidada sobre a matéria. Ademais, o projeto não as

está instituindo, pelo contrário, está eximindo alunos carentes de seu pagamento.

Por tratar-se de matéria relevante, conto com o apoio dos meus pares para aprovar

esta proposição.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.109/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.528/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 589/2011)

Altera a Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, que regulamenta o parágrafo único

do art. 194 da Constituição do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção  de  Barragens,  com  o  objetivo  de  melhorar  as  condições  de  vida  e

incrementar o desenvolvimento dessas comunidades.

§ 1º – São diretrizes da Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção de Barragens:

I – garantir a participação das comunidades atingidas pela construção de barragens

no monitoramento e na avaliação dos impactos sociais e ambientais causados pelos

empreendimentos e nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos;

II  –  respeitar  e  valorizar  as  diferentes práticas  tradicionais  e  as  especificidades

culturais,  ambientais,  tecnológicas  e  socioeconômicas  das  comunidades  atingidas

pela construção de barragens;

III  –  tratar  de  forma diferenciada cada comunidade  atingida  pela  construção de

barragens,  consideradas as  condições de bem-estar  físico,  mental  e social  e  sua

forma de interação com a sociedade local;

IV – assegurar o desenvolvimento e a implementação de programas integrados de

ensino, aprendizagem e pesquisa para a oferta de educação escolar;

V – incentivar o uso de tecnologias consideradas apropriadas do ponto de vista

ambiental e local, respeitada a premissa da não geração de dependência tecnológica;

VI – recuperar as terras e os recursos hídricos que tenham sofrido processo de

degradação;

VII  –  controlar  ambientalmente  as  atividades  modificadoras  do  meio  ambiente,



1381
____________________________________________________________________________

inclusive aquelas desenvolvidas em regiões limites da área atingida pela construção

de barragens;

VIII – plantar espécies nativas e recompor a fauna nativa.

§ 2º – São objetivos da Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção de Barragens:

I – assegurar a melhoria das condições de vida das comunidades atingidas pela

construção de barragens, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e

regionais;

II – prestar apoio e assistência especial às comunidades atingidas pela construção

de barragens, objetivando reduzir os impactos negativos dela decorrentes por meio

da universalidade, da integralidade e da equanimidade dos serviços prestados;

III – garantir às comunidades atingidas pela construção de barragens meios para

sua autossustentação e reprodução e suas condições de vida;

IV  –  assegurar  às  comunidades  atingidas  pela  construção  de  barragens  a

possibilidade de livre escolha de seus meios de vida, de sua subsistência e de seu

desenvolvimento integral;

V  –  promover  o  respeito  por  meio  da garantia  à organização social,  aos  usos,

costumes e tradições das comunidades atingidas pela construção de barragens, a

todos os seus bens, a seu modo de viver, criar e fazer e a seus valores culturais e

artísticos e demais formas de expressão;

VI  –  executar,  com  a  anuência  das  comunidades  atingidas  pela  construção  de

barragens e com sua participação, ações, programas e projetos que as beneficiem,

especialmente nas áreas de reassentamento;

VII – proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural e as demais formas de

referência  à  identidade,  à  ação  e  à  história  das  comunidades  atingidas  pela

construção de barragens.”.

Art.  2º  –  O art.  2º  da  Lei  nº  12.812,  de  28  de  abril  de  1998,  passa a  vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 2º – (...)

Parágrafo  único  –  São  beneficiários  do  programa  de  que  trata  este  artigo  os

habitantes  de imóvel  rural  ou urbano desapropriado,  bem como aqueles  que nele
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exerçam  atividade  econômica,  aí  incluídos  comerciantes,  posseiros,  assalariados,

parceiros, arrendatários, meeiros e assemelhados.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Conforme dados da Comissão Mundial de Barragens, ligada à ONU,

no  Brasil  cerca  de  1  milhão  de  pessoas  já  foram  expulsas  de  suas  terras  para

construção de usinas hidrelétricas.

Barragens trazem enormes perdas sociais e ambientais, que na imensa maioria das

vezes  não  são  reparadas.  Quem  mais  sofre  com  essa  situação  são  as  famílias

expulsas, especialmente os trabalhadores rurais, que precisam reconstruir sua vida

em outro lugar, muitas vezes sem indenização suficiente, sem nenhuma assistência e

sem  condições  de  tirar  o  sustento  imediato  na  nova  terra,  quando  conseguem

conquistá-la e não engrossam as cifras do êxodo rural.

Além dessa questão,  há  a  situação das comunidades  atingidas  remanescentes,

desestruturadas com a saída de parte da população e a perda de área territorial. A

realidade da barranca dos lagos formados  em nossos rios,  com a  construção de

barragens,  é  extremamente  dura:  famílias  isoladas,  comércio  falido,  sistema  de

transportes  desarticulado,  dificuldade  de  escoar  a  produção,  comunidades

abandonadas pelo poder público, sem saúde, educação ou conservação de estradas.

Acreditamos que o Estado tem condições de promover políticas públicas capazes

de  amenizar  essa  situação.  Para  isso,  propomos  a  destinação  da  compensação

financeira que o Estado recebe pela exploração de recursos hídricos para fins de

geração de energia elétrica para as famílias que são atingidas por barragens, sejam

deslocadas ou remanescentes das áreas alagadas.  Esses recursos são recebidos

pelo Estado como compensação pela perda de áreas territoriais e pelo impacto dela

na economia.

Nada mais justo que os royalties serem destinados àqueles que sofrem diretamente

as consequências  do problema que possibilitou a percepção, pelo Estado,  desses

recursos. Com eles, o Estado tem condições de construir uma política de apoio às

famílias  atingidas,  mediante  a  construção  de  programas  capazes  de  retomar  o

desenvolvimento nas regiões onde foram construídas usinas hidrelétricas.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos deputados Elismar

Prado e Rogério Correia. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.200/2015, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.529/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 572/2011)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sanitários  nos  postos  de  pedágio  das  rodovias

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A concessionária da administração ou da exploração de rodovia estadual

privatizada  fica  obrigada  a  disponibilizar  gratuitamente  ao  usuário  instalações

sanitárias nos postos de pedágio, nos dois sentidos da rodovia.

Parágrafo  único  –  Os  sanitários  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverão ser

instalados em caráter permanente e adequados à legislação vigente, inclusive nos

aspectos que se referem à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais.

Art. 2º – A obrigação a que se refere o art. 1º constará nos editais de licitação de

delegação  do  serviço  público  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros.

Art. 3º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos firmados até a data da

publicação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei objetiva corrigir uma distorção, qual seja a de os

usuários das rodovias estaduais privatizadas não disporem 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 utilizar sanitários, usam instalações de restaurantes à beira

dessas rodovias, os quais nem sempre apresentam condições higiênicas adequadas.

Assim, idosos, gestantes, crianças e portadores de necessidades especiais ficam

privados de instalações adequadas para seu uso, devido à inexistência de dispositivo
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legal que obrigue as empresas concessionárias a oferecer tal serviço. Dessa forma,

solicito apoio aos colegas Deputados à aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.131/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.530/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.723/2013)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

nas hipóteses que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Será  cassada a  eficácia  da  inscrição no cadastro  de  contribuintes  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

do estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender quaisquer

bens de consumo, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados

que forem provenientes de roubo ou furto, independentemente de ter ocorrido ou não

receptação.

Art. 2º – A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e à prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e

de comunicação.

Art. 3º – A cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS,

prevista no art. 1º, sujeitará os sócios do estabelecimento penalizado, quer pessoa

física, quer pessoa jurídica, em comum ou separadamente:

I  –  ao  impedimento  de  exercer  o  mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em

estabelecimento distinto do que sofreu a penalidade;

II – à proibição de entrar com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade;

III – ao recebimento de multa correspondente ao dobro do valor dos produtos que

se tenha constatado serem produto de roubo ou furto.
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Parágrafo único – As restrições previstas nos incisos I e II prevalecerão pelo prazo

de cinco anos contados da data de cassação.

Art. 4º – O Poder Executivo divulgará, por meio do diário oficial do Estado, a relação

dos  estabelecimentos  comerciais  penalizados  com  base  no  disposto  nesta  lei,

fazendo  constar  os  respectivos  números  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoas Jurídicas – CNPJ – e os endereços de funcionamento.

Art. 5º – Quando ocorrer a apreensão de mercadorias roubadas ou furtadas cuja

propriedade não possa ser determinada, será aplicada a pena de perdimento de tais

bens, sendo incorporados ao patrimônio do Estado.

Parágrafo  único  –  O  Estado  investirá  a  totalidade  dos  valores  obtidos  com  os

produtos apreendidos nos termos do  caput  deste artigo no combate ao roubo e ao

furto de cargas.

Art.  6º  –  Os  estabelecimentos  penalizados  na forma  desta  lei  perderão  para  o

Estado  a  totalidade  dos  créditos  tributários  cujo  fato  gerador  tenha  por  objeto  a

circulação ou o transporte de mercadorias que se tenha constatado serem produto de

roubo ou furto, independentemente de ter ocorrido ou não receptação.

Art.  7º  –  O  Poder  Executivo  poderá  regulamentar  esta  lei  no  que  se  faça

necessário.

Art.  8°  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: Tendo em vista o crescente número de roubos de carga em Minas

Gerais e em outros estados da Federação, os quais  já buscaram adotar medidas

semelhantes às previstas neste projeto, é necessário aperfeiçoar os meios do poder

público para coibir e desestimular as ações conexas que geram a rentabilidade da

ação criminosa.

Nos crimes contra o patrimônio, há necessidade de se impedir o escoamento do

produto roubado para o mercado consumidor, o que ocorre por meio de ações que
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envolvem o roubo e a cadeia de ações de receptação. A atividade criminosa pode

ainda ocorrer em processos de estruturação de empresas de fachada que operam

com cargas roubadas, inserindo-se o produto do roubo no comércio varejista para

chegar ao consumidor final como se tudo ocorresse dentro da lei.

Assim, é necessário dotar o poder público de dispositivos legais que lhe permitam

desarticular  as  ações de receptação e  impor  penalidades àqueles  que optam por

adquirir  mercadorias com “maior margem de lucro”, sem nenhum cuidado com sua

procedência.

Se, por um lado, na raiz do roubo de carga está a receptação, na raiz da receptação

está a busca do lucro e a satisfação da ganância dos envolvidos. É por essa razão

que entendemos ser  necessário  estender  a  possibilidade de cassar  a  eficácia  da

inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS a estabelecimentos que adquiram,

distribuam, transportem, estoquem ou revendam quaisquer  bens  de consumo que

forem  produto  de  roubo  ou  furto,  independentemente  de  ter  ocorrido  ou  não

receptação.

Além disso, objetiva-se apenar os sócios da empresa com o impedimento por cinco

anos  de  exercerem  o  mesmo ramo de  atividade,  ainda  que  em  estabelecimento

distinto do que foi penalizado; com a proibição, também por cinco anos, de entrarem

com pedido de inscrição de nova empresa,  no mesmo ramo de atividade;  com a

imposição de multa correspondente ao dobro do valor dos produtos provenientes de

roubo  ou  furto;  e  com  o  perdimento  de  todos  os  créditos  tributários  oriundos  de

transações  com  mercadorias  produto  de  roubo  ou  furto.  Na  hipótese  de  ser

impossível  determinar  a  propriedade  de  mercadorias  roubadas  ou  furtadas

apreendidas em empresas,  haverá ainda a  imposição  da  pena de perdimento  da

totalidade desses bens.

Por  tudo  quanto  aqui  expusemos,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  pares  à

aprovação desta proposição.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.687/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.531/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 934/2011)

Acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 15 da Lei nº 14.866, de 16 de dezembro de 2003,

o seguinte § 4º.

“Art. 15 – (...)

§ 4º – Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, a cobrança de tarifa relativa a

contrato  de  parceria  público-privada  de  concessão  de  rodovia  estadual  só  será

permitida a partir do momento em que a rodovia apresente condições adequadas de

funcionamento, conforme avaliação do órgão técnico competente, com, no mínimo,

acostamento, sinalização horizontal e vertical e pavimentação, bem como, a critério

do mesmo órgão, um ou mais dos seguintes elementos:

I – pista dupla ou terceira pista nos aclives;

II – reboque;

III – ambulância e atendimento médico;

IV – telefones de emergência ao longo da rodovia.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade garantir condições de segurança

aos usuários das rodovias estaduais e evitar que os cidadãos paguem por um serviço

que ainda não está em condições de  ser oferecido pelo  poder  público,  o  que se

afigura extremamente injusto.

Pretende-se exigir que a cobrança de tarifa relativa à concessão de rodovia só seja

permitida  a  partir  do  momento  em  que  a  rodovia  apresente,  em  condições

adequadas, pelo menos acostamento, sinalização horizontal e vertical, pavimento ou

pista dupla. Além do mais, a cobrança só será iniciada se houver prévia avaliação do

órgão  estadual  responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato  de

parceria público-privada, medida necessária para garantir  ainda mais a segurança
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dos usuários. Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares à

aprovação do projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.588/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.532/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.493/2011)

Altera o 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  – O art.  2º  da  Lei  nº  18.315,  de 6 de  agosto  de 2009,  passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso X:

“Art. 2º – (...)

X – atendimento prioritário às famílias que residem em áreas de risco.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Sabemos  que,  apesar  de  todos  os  esforços  do  governo,  ainda  é

enorme  o  déficit  habitacional  no  Estado.  Além  disso,  temos  assistido  a  trágicos

acontecimentos provocados pelas chuvas, especialmente em áreas consideradas de

risco.

Assim sendo, entendemos que os investimentos da política habitacional do governo

do Estado devem priorizar o atendimento às famílias que residem nessas áreas ou

que  nelas  perderam  suas  moradias,  garantindo  o  atendimento  à  população  mais

necessitada.

Sendo a moradia um dos direitos fundamentais,  o Estado, ao destinar unidades

habitacionais  em  caráter  prioritário  aos  cidadãos  em  situação  especial  de

vulnerabilidade, não só cumpre seu dever de prover as necessidades básicas para

uma vida digna, mas também o faz priorizando a população que necessita de uma

intervenção célere e eficaz.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho
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Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.622/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.533/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.698/2011)

Disciplina  o  uso  de  capacete  por  condutor  de  motocicleta  e  passageiro  nos

estabelecimentos de acesso público no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  proibida  a  entrada  de  pessoas  em  estabelecimentos  comerciais,

prédios e condomínios residenciais, repartições públicas, agências bancárias, entre

outros  locais públicos,  com capacete ou qualquer  tipo de  objeto que dificulte  sua

identificação ou reconhecimento.

Art. 2º – Em postos de combustível e estacionamentos, os usuários de capacete,

condutor  de  motocicleta  e  passageiro  devem  retirá-los  logo  após  descerem  da

motocicleta.

Parágrafo único – A pessoa que se recusar a retirar o capacete não será atendida, e

a polícia poderá ser acionada.

Art. 3º – Os comerciantes deverão afixar, nos locais de entrada, o aviso de que não

é permitido entrar usando capacete.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Esta proposição está motivada pela onda crescente de atos criminosos

praticados por marginais com o uso de motocicleta e pela dificuldade na identificação

de condutores e passageiros pelo uso de equipamento obrigatório de segurança: o

capacete.

A proibição do uso do capacete em ambientes e estabelecimentos públicos é para

combater  o  crime  e  reduzir  especialmente  os  assaltos,  impossibilitando  a  prática

comum e proposital  da não retirada do capacete, que dificulta a identificação dos

infratores por suas vítimas.

Objetivando unicamente  a  segurança  pública  de  nossos  cidadãos,  visto  que  as

motocicletas se tornaram o meio de transporte preferido dos criminosos e o capacete
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faz o papel de uma máscara que esconde o rosto do assaltante, conto com os nobres

pares para a aprovação desta proposição.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.856/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.534/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.717/2013)

Dispõe  sobre  pedido  de  cancelamento  de  compras  parceladas  em  faturas  de

cartões de crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as administradoras de cartões de crédito obrigadas a realizar, no

momento da solicitação, o cancelamento das compras efetuadas através de cartão de

crédito na modalidade de parcelamento.

Art. 2º – O cancelamento das compras parceladas deverá ser solicitado pelo titular

do  cartão,  independentemente  de  consulta,  autorização  ou  aviso  prévio  ao

estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço de qualquer natureza.

Art.  3º  –  A solicitação de cancelamento  das  compras  parceladas  somente  será

aceita se realizada antes do pagamento da primeira parcela, independentemente da

data de fechamento da fatura.

Art.  4º – Para realização do cancelamento das compras parceladas,  o titular  do

cartão de crédito deverá informar as razões do pedido de cancelamento, que deverão

constar no banco de dados da administradora de cartões de crédito.

Parágrafo  único  –  Realizado  o  cancelamento  das  compras  parceladas,  as

administradoras de cartões de crédito deverão informar, no prazo máximo de vinte e

quatro horas,  as  razões do pedido ao  estabelecimento comercial  ou prestador  de

serviço.

Art. 5º – Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, comprovada a ocorrência de

fraude ou simulação no pedido de cancelamento, as administradoras de cartões de

crédito poderão lançar, em parcela única, o valor total da compra mediante solicitação

do estabelecimento comercial ou prestador de serviço.

Art.  6º  –  A inobservância  das  disposições  contidas  nesta  lei  importará,  no  que
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couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art.  7º  – Aos órgãos de defesa do consumidor  do Poder  Executivo  e do  Poder

Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas

necessárias para fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Glaycon Franco

Justificação: A proposição em questão visa a reparar abusos contra o direito do

consumidor  que têm ocorrido  com a anuência  das administradoras de cartões de

crédito que se recusam a suprimir os débitos nas faturas oriundos de compras feitas

na modalidade de parcelamento e que foram objeto de cancelamento por parte do

consumidor.

Havendo qualquer problema na aquisição do produto ou serviço, seja por vício ou

falta de entrega ou por qualquer outro motivo, não resta ao consumidor outra opção, a

não ser cancelar a compra que, muitas vezes, não teve condições de fazer à vista,

tendo que optar pela compra parcelada através do cartão de crédito.

Há casos de empresas que fecham suas portas, abrindo falência sem a entrega dos

produtos adquiridos parceladamente pelo cartão de crédito, e o consumidor, nesses

casos,  tem  seu  problema  aumentado  mais  e  mais,  pois  as  administradoras  não

cancelam, sem a autorização do fornecedor – no caso, já não existente –, os débitos

das faturas.

Assim sendo, conto com o apoio de meus pares à aprovação da matéria.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 137/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.535/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.023/2014)

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o
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Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 11 – O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária credenciada pela

Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em

cota única ou em até doze parcelas mensais e consecutivas.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: Com a crise econômica assolando o nosso país, muitos contribuintes

estão deixando de honrar seus compromissos com o fisco por não terem condições

financeiras. Para se ter uma ideia, em meados do ano de 2013, em Minas Gerais

quase um terço dos proprietários de veículos tinha dívidas com o Estado.

Essa realidade é ocasionada pelo acúmulo de contas nos primeiros meses do ano,

que faz com que o contribuinte escolha o que será quitado primeiramente.

O número reduzido de parcelas para o pagamento do IPVA também é outro fator,

pois os valores ficam elevados.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei,  com o intuito  de facilitar  a vida orçamentária do contribuinte e aumentar  a

arrecadação pelo Estado.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos

Henrique. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.416/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.536/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.785/2013)

Revoga o § 3º do art. 3º da Lei nº 12.903, de 23 de junho de 1998, que define

medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarro e similares

nos locais que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica revogado o § 3º do art. 3º da Lei nº 12.903, de 23 de junho de 1998.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.
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Gilberto Abramo

Justificação: A proposição tem como objetivo a adequação da lei de combate ao

tabagismo à conjuntura social. É inconcebível estar num ambiente fechado, mesmo

separado por estrutura física, e ser permitida a prática do tabagismo.

Diante do exposto, se torna primordial a colaboração dos meus 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 834/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.537/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 592/2011)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.765, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam acrescentados os seguintes arts. 4º-A e 4º-B à Lei nº 13.765, de 30

de novembro de 2000:

“Art.  4º-A  –  Os  preços  a  que  se  refere  esta  lei  devem  ser  publicados

simultaneamente  na  internet,  contendo  a  caracterização  do  produto,  com  a

identificação da marca e do peso.

Parágrafo  único  –  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  estabelecimento

classificado como pequena ou microempresa.

Art.  4º-B  –  Fica  limitado  ao  máximo  de  15  minutos  o  tempo  de  espera  do

consumidor para o pagamento das compras.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

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,
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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.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.179/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.538/2015

Dispõe sobre a utilização de energia solar e captação de água da chuva em arenas

e estádios esportivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Determina a utilização de energia solar e a captação de água das chuvas

nos estádios e arenas esportivas no Estado.

§ 1º – A energia solar e a água captada nos estádios e arenas esportivas deverão

ser utilizadas para a manutenção dos espaços e durante as competições e eventos.

§ 2º – Todos os processos licitatórios para construção ou reforma de estádios ou

arenas esportivas deverão conter instrumentos que efetivem a sua sustentabilidade

ambiental, prevendo, necessariamente, a utilização de energia solar e a captação de

água das chuvas.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênios com instituições e

entidades públicas ou privadas, que incentivem a sustentabilidade ambiental.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação:  A energia  solar  tem sido considerada como uma forma de energia

muito promissora, tendo em vista que é muito menos agressiva ao meio ambiente se

comparada às outras formas de energia.
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É importante ressaltar que a energia solar é inesgotável e gratuita, devendo por isso

ser utilizada sempre que possível.

A energia solar é aplicável em quaisquer circunstâncias, como fonte térmica e de

energia elétrica, podendo ser aproveitada em diversas situações, como no caso de

iluminação pública. Além disso, é uma energia limpa, pois sua geração, captação,

transformação e aproveitamento não envolvem nenhum tipo de poluição, diferente do

que acontece com outras formas de energia.

Os  sistemas  solares  para  captação  da  energia  solar,  bem  como  os  demais

equipamentos utilizados, são facilmente instalados, não necessitando, portanto, de

assistência técnica especializada contínua.

Já a captação da água da chuva para ser  utilizada na manutenção das arenas

esportivas e dos estádios é uma iniciativa que pode ser vista como um exemplo e

incentivo para população mineira, tendo em vista que toda iniciativa que tenha como

fim a economia de água gera benefícios para a população como um todo, diante da

crise hidráulica que o Brasil enfrenta atualmente.

– 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 2.539/2015

Cria o Sistema Estadual  de Prevenção,  Fiscalização e Repressão ao Roubo de

Cargas no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Sistema Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão

ao Roubo de Cargas no Estado, com os seguintes objetivos:

I – planejar e implantar a política estadual de combate ao roubo de cargas;

II  –  gerar  e  implementar  mecanismos  de  cooperação  entre  o  Estado  e  seus

municípios  para  o  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  de  combate  a  roubo  de

cargas, com a participação dos respectivos órgãos de segurança e fazendários;

III – promover a capacitação e a articulação dos órgãos estaduais com atribuições

pertinentes ao objeto desta lei;

IV – incentivar a formação e o aperfeiçoamento do pessoal civil e militar empregado

na área de trânsito e segurança pública, no âmbito estadual;
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V – empreender a modernização e a adequação tecnológica dos equipamentos e

procedimentos empregados nas atividades de prevenção, fiscalização e repressão a

roubo de cargas;

VI – desenvolver campanhas de esclarecimento e orientação aos transportadores e

proprietários de veículos de cargas;

VII  –  organizar,  operar  e  manter  banco  de  dados  para  o  conjunto  dos  órgãos

integrantes do sistema, nos seus diferentes níveis de atuação;

VIII  – promover e implantar o uso, pelos fabricantes do Estado, de códigos que

identifiquem na nota fiscal o lote e a unidade do produto que está sendo transportado.

§  1º  –  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  estadual  de

prevenção, fiscalização e repressão ao roubo de cargas.

§  2º  –  Todos  os  órgãos  integrantes  do  sistema  ficam  obrigados  a  fornecer

informações relativas a roubo de cargas, com vistas em constituir o banco de dados

do sistema previsto no inciso VII deste artigo.

Art. 2º – São princípios da política de que trata esta lei:

I – aprimorar, com a participação efetiva das Polícias Civil e Militar do Estado, o

sistema de prevenção, fiscalização e repressão ao roubo de cargas;

II – incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção

e denúncia do roubo de cargas;

III – empreender a modernização e a adequação tecnológica dos equipamentos e

procedimentos empregados nas atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao

roubo de cargas.

Art. 3º – São diretrizes da política de que trata esta lei:

I  –  criar  mecanismos  de  fiscalização  no  transporte  de  cargas  nas  rodovias  do

Estado;

II  –  implantar  um  sistema  de  monitoramento,  localização  e  rastreamento  mais

efetivo pelas empresas transportadoras e postos de paradas de descanso;

III – elaborar mapeamento detalhado das áreas de maior índice de roubos de carga;

IV – estimular o adquirente de peças usadas de veículos a exigir a nota fiscal do

produto comercializado;
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V  –  gerar  e  implementar  mecanismos  de  cooperação  entre  o  Estado  e  seus

municípios  para  o  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  de  combate  a  roubo  de

cargas, com a participação dos respectivos órgãos de segurança e fazendários.

Art. 4º – O Estado e seus municípios, mediante celebração de convênios, poderão

estabelecer, conjuntamente, planos, programas e estratégias de ação voltados para o

combate ao roubo de cargas no Estado.

Art.  5º  –  Ficam  as  autoridades  fazendárias  obrigadas  a  fornecer  à  autoridade

policial competente cópia dos autos de infração referentes a veículos e mercadorias

desacompanhados de documento  regular  de  aquisição,  encontrados durante  ação

fiscal.

Art. 6º – O órgão estadual responsável pelo combate a roubo de cargas deverá,

entre outras atribuições:

I – criar um setor específico para concentrar os registros referentes a delitos que

envolvam roubo de cargas;

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 cargas roubadas e recuperadas.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

João Leite

Justificação: Segundo dados apresentados pela Associação Nacional do Transporte

de Cargas  e  Logística,  no  ano de 2014 tivemos  no Brasil  17.500 ocorrências  de

roubos de cargas em rodovias e áreas urbanas, um acréscimo percentual de 15% em

relação  ao  ano  de  2013.  Se  considerarmos  os  dados  de  2010,  o  aumento  nas

ocorrências foi de 42%. Somente em 2014, estima-se que a perda financeira com o

roubo de cargas atingiu a cifra de um bilhão de reais.

O Sudeste concentra 85,31% dos roubos de carga no País, e os produtos mais

visados  são  os  produtos  alimentícios,  cigarros,  eletroeletrônicos,  produtos

farmacêuticos, químicos e autopeças. Todos, produtos que são facilmente repassados

à população por  comerciantes  ilegais  que praticam a receptação de mercadorias

roubadas.
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O roubo de cargas tem como principal foco financiar o tráfico de drogas, uma vez

que a carga roubada vendida é, normalmente, utilizada para a compra de armamento.

A proposição  pretende  criar  o  Sistema  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e

Repressão ao Roubo de Cargas, com uma série de ações conjuntas para combater

esse crime.

Pelo  exposto,  contamos  com o apoio de  nossos pares para a  aprovação desta

proposição, a qual entendemos dotará o poder público com meios mais eficazes para

combater o crime de roubo de cargas.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 315/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.540/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Corpo  de  Bombeiros  Voluntários  de

Tiradentes, com sede no Município de Tiradentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Corpo de  Bombeiros

Voluntários de Tiradentes, com sede no Município de Tiradentes.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Tiradentes, com sede no Município de

Tiradentes, que é uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem

fins lucrativos. Tem como finalidade a proteção e o salvamento do patrimônio natural,

histórico  e  humano  do  município,  nos  casos  de  incêndio,  sinistro  ou  similares,

calamidades  públicas  como  enchentes,  desmoronamentos,  além  de  promover  a

doação ou distribuição de medicamentos e alimentos para flagelados e carentes e

prestar socorro e resgate em casos de acidentes.

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 27/7/1998.
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A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.541/2015

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 – Fica revogado o § 3º do art. 2º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009.

Art. 2º – 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 dois anos nas áreas de saúde e

educação  e  por  até  três  anos  nas  áreas  de  segurança  pública,  defesa  social,

vigilância e meio ambiente;”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa projeto de lei 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.

A proposição tem como objetivo ampliar o prazo dos contratos temporários para as

áreas  de  saúde  e  educação,  quando  estiverem  enquadradas  no  art.  2º,  V,  que

considera  como  uma  das  hipóteses  de  necessidade  temporária  de  excepcional

interesse público, para fins de contratação temporária, os casos em que número de

servidores  efetivos  é  insuficiente  para  a  continuidade  dos  serviços  públicos
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essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à

nomeação,  ficando  a  duração  dos  contratos  limitada  ao  provimento  dos  cargos

mediante concurso público subsequente.

A proposta  também revoga o  parágrafo  3º  do art.  2º,  que  exclui  das hipóteses

previstas nos incisos IV e V do caput do mesmo art. 2º a designação a que se refere o

art. 10, § 1º, “a”, da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, ampliando a interpretação

dos incisos mencionados.

Visamos com essa proposta ampliar a possibilidade de aplicação da Lei n.º 18.185,

de 2009, aos profissionais da educação atingidos pela Lei Complementar nº 100, de

2007, valorizando os profissionais com tempo de serviço e melhorando a estabilidade

da rede.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para

a 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 2.542/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 946/2011)

Institui a Política Estadual de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Apoio  ao  Tratamento  Fora  do

Domicílio,  com o objetivo de assegurar transporte,  hospedagem e alimentação ao

paciente do Sistema Único de Saúde – SUS – que, por indicação médica, precisar

deslocar-se da cidade de origem para  acessar,  dentro e fora do Estado,  serviços

necessários ao tratamento da saúde.

Parágrafo único – O benefício se estenderá ao acompanhante, quando necessário,

observadas as normas do SUS.

Art. 2° – A Secretaria de Estado de Saúde implementará a política de que trata esta

lei segundo o Plano Diretor de Regionalização do Estado e em articulação com o

Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde, conforme o disposto na

Portaria n° 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde.
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Art.  3°  –  Na  implementação  da  política  de  que  trata  esta  lei,  cabe  ao  Poder

Executivo:

I  –  planejar,  organizar  e  coordenar  sistema de  apoio  ao  paciente  do  SUS  em

tratamento fora do domicílio;

II – ampliar a rede de transporte em saúde;

III – instituir sistema de hospedagem e alimentação para os pacientes nas cidades-

sedes  dos  polos  macrorregionais  de  saúde,  em  parceria  com  as  secretarias

municipais de saúde dos municípios referenciados;

IV – suplementar, com o município, os recursos federais repassados na forma da

Portaria n° 55, de 1999, do Ministério da Saúde, para cobrir eventuais gastos, em

caso  de inexistência  de  estrutura  de  transporte  e  acolhimento  para  paciente  não

hospitalizado;

V – acompanhar e avaliar as ações da política de que trata esta lei,  bem como

divulgar informações sobre os resultados.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: O apoio ao tratamento fora do domicílio é parte dos serviços do SUS,

uma vez que o sistema se organiza e funciona de forma intermunicipal, com uma rede

hierarquizada  de  serviços  de  assistência.  Assim,  os  pacientes  que  residem  em

municípios  que  não  oferecem  atenção  de  média  e  de  alta  complexidades  têm

necessariamente que se deslocar às cidades em que são referenciados,  trazendo

para o sistema o ônus do transporte. Há muitas situações em que o tratamento exige

a permanência do paciente fora de seu domicílio, sem internação hospitalar, como a

realização de alguns exames, de quimioterapia e também o acompanhamento da

gravidez de risco. Não raro, há ainda a necessidade de transporte e de acolhimento

do acompanhante do paciente, uma vez que o sistema reconhece as situações em

que é indicada a sua presença.

Compreendendo que o tratamento fora do domicílio é uma necessidade do usuário
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e também do sistema, o Ministério da Saúde editou a Portaria n° 55, de 24/2/1999,

que prevê e regulamenta o serviço, estabelecendo ajuda de custo a ser repassada ao

município, com base na Tabela de Serviços do SUS. Observa-se, no entanto, que a

ajuda de custo repassada pelo governo federal é insuficiente para o serviço total.

Assim  sendo,  os  municípios  vêm  complementando  esses  valores  como  podem.

Fazem o transporte em veículos próprios e, em muitos casos, deixam as despesas de

alimentação e pernoite  por  conta  do  paciente.  Quando o  município  tem recursos,

geralmente  aluga  um  imóvel  na  cidade-polo  para  hospedar  os  pacientes  que

precisam ficar  fora  de  casa para tratamento,  em  regime ambulatorial.  Mas esses

arranjos não são muito frequentes e, na grande maioria das vezes, o usuário que tem

condição se alimenta e pernoita às suas expensas.

Sabemos  que  os  custos  desses  serviços  são  inacessíveis  para  uma  imensa

camada da população. É notório também que a grande maioria dos 853 municípios

mineiros não tem recursos suficientes para complementar satisfatoriamente o apoio

ao  tratamento  fora  do  domicílio.  Como  o  direito  à  saúde  é  assegurado

constitucionalmente, o tratamento fora do domicílio, necessário para a recuperação

da saúde, é consequentemente um direito inquestionável do cidadão.

Assim  sendo,  entendemos  que  a  garantia  dos  recursos  para  a  locomoção,  a

alimentação e a hospedagem do paciente do SUS em Minas Gerais não pode ficar à

mercê de portaria ministerial, que depende da vontade do governante e que, além

disso, propõe ajuda de custo insuficiente para a oferta do serviço.

Parece-nos,  então,  indispensável  ascender  esse  direito  a  um  posto  maior  na

hierarquia do ordenamento jurídico mineiro, para que deixe de ser mera concessão

dos governantes e se transforme em obrigação do Estado. Os valores destinados aos

pacientes para o tratamento fora do domicílio já não serão os considerados possíveis,

mas os realmente necessários.

Para isso, apresentamos esse projeto de lei e contamos com o apoio de nossos

pares à sua aprovação.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.543/2015

(EX-PROJETO DE LEI Nº 1.373/2011)

Altera o art. 1° da Lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, que dispõe sobre a

instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de água e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1° da Lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica a empresa concessionária de serviço de abastecimento de água, no

âmbito do Estado, obrigada a instalar equipamento eliminador de ar na tubulação que

antecede o hidrômetro, nos imóveis construídos a partir da publicação desta lei.

Parágrafo único – A instalação do equipamento nos imóveis já existentes será feita

por solicitação do consumidor, e as despesas correrão a suas expensas.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei é pertinente, pois esse equipamento tem como objetivo

eliminar o ar na rede de abastecimento de água, durante a interrupção parcial ou total

desta ou quando ocorrerem outras causas técnicas.

Muitos consumidores reclamam que, em vez de água, estão pagando pelo ar que

está no cano, pois não entendem o porquê da conta elevada, mesmo quando não

estão consumindo água.

Estudos feitos por pesquisadores revelam que a falta d'água sai caro no final do

mês, pois, quando o abastecimento é interrompido, os canos se enchem de ar e o

hidrômetro continua girando ininterruptamente.

Portanto, o projeto é de suma importância, pois obriga a empresa concessionária de

abastecimento de água do Estado a instalar  esse equipamento na tubulação que

antecede o hidrômetro nos imóveis construídos a partir  desta lei e, por solicitação,

nos já existentes.

Os consumidores não podem mais arcar pelo que não consomem. E somente com

a instalação desse equipamento será possível o hidrômetro distinguir o ar da água e,

assim, sanar essa irregularidade.
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Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto.

– 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.

REQUERIMENTOS

Nº  1.501/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde pedido de providências

para a implantação de tratamento antialérgico e fornecimento de vacinas no SUS. (–

À Comissão de Saúde.)

Nº 1.502/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto 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 28/6/2015, na Rodovia MG-255, em Frutal, que resultou na apreensão

de droga e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral  da

Polícia Militar pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos

militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 1.503/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/6/2015, em Mariana, que resultou

na apreensão de veículos, arma de fogo, munição, drogas, quantia em dinheiro falso

e verdadeiro e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

Polícia Militar pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos

militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 1.504/2015, 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  e  na  4ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela

atuação na ocorrência, em 28/6/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de

um menor e de drogas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar

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 1.505/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/6/2015, em

Juiz de Fora, que resultou na apreensão de drogas, munição, chassi de motocicleta

roubada, roupas camufladas, material para refino de drogas e balanças de precisão; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com

vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à

sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.506/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26/6/2015, em Cássia, que resultou na

apreensão de veículo, mais de 350 mil maços de cigarros e na detenção de cinco

pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.507/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a inclusão de

cobertura celular, no âmbito do programa Minas Comunica, para a comunidade de

Alto Alvarenga, em Alvarenga. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.508/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  inclusão  de

cobertura celular, no âmbito do programa Minas Comunica, para a comunidade de

Córrego do Cataca, em Alvarenga. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.509/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Transportes e ao DER-MG

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. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.510/2015,  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 Padre  Ângelo,  em Alvarenga,  pelo  programa

Minas Comunica. (– À Comissão de Transporte.)
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Nº  1.511/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a instalação

de uma unidade de atendimento integrado no Município de Cambuí. (– À Comissão

de Administração Pública.)

Nº  1.512/2015,  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  Olhos  d'Água,  em  Alvarenga,  pelo  programa

Minas Comunica. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.513/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para consolidar e

expandir a infraestrutura dos estabelecimentos prisionais de Extrema e Pouso Alegre,

considerando  sua  importância  estratégica  para  a  segurança  do  Estado.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.514/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para a concessão de

regime especial  de tributação às empresas localizadas no Município de Cambuí e

região, considerando a necessidade de equalização de competitividade da produção

da região Sul do Estado frente à produção paulista, que usufrui de benefícios fiscais.

(– À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  1.515/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para reformar e

ampliar a delegacia do Município de Cambuí com vistas a melhorar o atendimento à

população,  já  que  atualmente  a  delegacia  não  dispõe  de  sala  de  espera,  e  as

pessoas ficam expostas às intempéries. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.516/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil pedido das providências

que  menciona,  relacionadas  à  segurança  e  ao  emplacamento  de  veículos  no

Município de Cambuí. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.517/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  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.  (– À

Comissão de Política Agropecuária.)
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Nº  1.518/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a instalação e

oferta  de  cursos  técnicos  no  Município  de  Cambuí  e  região.  (–  À  Comissão  de

Educação.)

Nº  1.519/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Município de Capitólio por ter sido destaque regional em

levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Índice Firjan

de Gestão Fiscal 2015, referente ao ano de 2013. (– À Comissão de Turismo.)

Nº 1.520/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para o asfaltamento do trecho da

Rodovia MG-010 que liga Conceição do Mato Dentro ao Serro. (– À Comissão de

Transporte.)

Nº 1.521/2015, 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 26/6/2015, em

Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  um  menor,  além  de  drogas;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas

à  concessão  de  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.522/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a realização de

obras de recapeamento e recuperação do acostamento no trecho da MG-255 que liga

Iturama a Frutal. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.523/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para o asfaltamento do trecho da

rodovia MG-314 que liga Peçanha a Coroaci. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.524/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de providências para implantar circuito

turístico  na  área  do  Sinclinal  Moeda,  adotando,  entre  outras  medidas,  a

implementação de projeto de identificação e criação de trilhas para bicicletas e apoio

às exposições nacionais e internacionais relacionadas a artes, turismo, conservação

e preservação do meio ambiente. (– À Comissão de Turismo.)
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Nº  1.525/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  promover,  em

conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, estudo de viabilidade para instituir um

museu de recursos hídricos na área do Sinclinal Moeda. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.526/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2015, em Passos, que resultou na

apreensão  de  um  menor,  além  de  drogas,  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 1.527/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os agentes penitenciários de Governador Valadares pela atuação

na ocorrência, em 6/6/2015, que resultou na contenção de presos durante rebelião na

cadeia pública desse município. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.528/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo aniversário desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.529/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  do  Ministério

Público  as  notas  taquigráficas  da  38ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e

pedido de providências para coibir abuso na ocupação da Rua Vitório Magnavacca,

no Bairro Buritis, em Belo Horizonte, por clientes de bares locais, principalmente à

noite; e para a mudança da entrada de alunos da UNI-BH para a Rua Engenheiro

Carlos Goulart, no referido bairro.

Nº  1.530/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 38ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a mudança da

entrada dos alunos da UNI-BH para a Rua Engenheiro Carlos  Goulart,  no  Bairro

Buritis, em Belo Horizonte.

Nº  1.531/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que seja

averiguada  pelo  Ministério  Público  a  conduta,  em  tese  irregular,  do  Sr.  Milton

Jerônimo  Paulo,  delegado  regional  de  Polícia  Civil,  que,  ao  manifestar-se  em

audiência  pública  dessa  comissão,  realizada  em  24/6/2015,  considerou  a  Polícia

Militar como “incompatível com o Estado Democrático de Direito”.

Nº  1.532/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial de Belo

Horizonte as notas taquigráficas da 38ª Reunião Extraordinária dessa comissão e

pedido  de  providências  para  que  agentes  da  Guarda  Municipal  intensifiquem  a

fiscalização de trânsito e a atuação preventiva na região do Bairro Buritis, em Belo

Horizonte.

Nº  1.533/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  se

intensifique a atividade de inteligência policial  na região do Bairro Buritis, em Belo

Horizonte,  com  ações  de repressão  qualificada  das  delegacias  especializadas  de

repressão a furtos e roubos e ao tráfico de drogas.

Nº  1.534/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que

batalhões  de  polícia  especializada  ampliem  a  área  de  recobrimento  da  atuação

policial  com a  realização de operações  esporádicas de  policiamento ostensivo  no

Bairro Buritis e região, em Belo Horizonte.

Nº  1.535/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil e à Corregedoria-Geral da Polícia Civil pedido

de providências com relação à manifestação do Sr. Milton Jerônimo Paulo, delegado

regional da Polícia Civil, feita durante audiência pública desta comissão, realizada em

24/6/2015,  o  qual  considerou  a  Polícia  Militar  como  “incompatível  com  o  Estado

Democrático de Direito”.

Nº  1.536/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com relação à

manifestação do Sr. Milton Jerônimo Paulo, delegado regional da Polícia Civil, feita

durante audiência pública desta comissão, realizada em 24/6/2015, o qual considerou

a Polícia Militar como “incompatível com o Estado Democrático de Direito”.
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Nº 1.537/2015, 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  30/6/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que

resultou na apreensão de drogas,  balanças,  arma branca e  na  detenção de uma

pessoa;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.538/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  e  Idosos  pedido  de  providências  com

relação à concessão da ajuda de custo para pagamento das mensalidades em escola

especial, chamada de bolsa Caade.

Nº 1.539/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/6/2015, em Muriaé, que resultou na

apreensão de drogas, arma de fogo, balança e material para embalar drogas; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas

à  concessão  de  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.540/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria de Defesa do Direito de Família do Ministério Público

pedido de providências para que se manifeste junto à Secretaria de Direitos Humanos

acerca  da  concessão  da  ajuda  de  custo  para  pagamento  das  mensalidades  em

escola especial, chamada de bolsa Caade.

Nº 1.541/2015, 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 30/6/2015, em

Ribeirão  das  Neves,  que  resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  detenção  de  18

pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  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 1.542/2015, 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 e na Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia

Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na

apreensão de drogas, touca ninja, balança e celular e na detenção de uma pessoa; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com

vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à

sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.543/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para a liberação de recursos da ordem

de R$8.000.000,00 do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, de forma a

permitir  a  conclusão  dos  72  projetos  aprovados  e  passíveis  de  celebração  de

convênios, conforme aprovação do Conselho Estadual dos Direitos Difusos, com a

edição de novos editais.

Nº 1.544/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/6/2015, em

Uberaba, que resultou na apreensão de 12kg de pasta base de cocaína e na prisão

de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.545/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a soltura de alevinos no

Ribeirão  Macacos,  precisamente  na  represa  Dr.  Geraldo  Pereira  da  Rocha,  em

Cachoeira da Prata. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.546/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a inclusão de Sete Lagoas

no processo de terceirização da frota de viaturas da corporação da Polícia Militar. (– À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.547/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que avalie a possibilidade de
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equiparar vencimentos e condições de trabalho de diretores e superintendentes das

regionais de ensino. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.548/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora pedido de providências para o

atendimento das necessidades urgentes da Associação Feminina  de Prevenção e

Combate ao Câncer de Juiz de Fora, através de recursos financeiros, técnicos e de

infraestrutura. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 1.549/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora pedido de providências para o

atendimento  das  necessidades  urgentes  da  Fundação  João  Theodósio  Araújo

(Associação dos Cegos de Juiz de Fora), através de recursos financeiros, técnicos e

de infraestrutura. (– À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 1.550/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para aquisição e doação de uma UTI

móvel para Baldim. (– À Comissão de Saúde.)

REQUERIMENTO ORDINÁRIO

Nº 1.910/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 1.945/2015, de sua autoria.

Proposições não Recebidas

– A presidência,  nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 284, do

Regimento Interno, deixa de receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Da  Comissão  de  Política  Agropecuária  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Defesa Social  pedido  de  providências  para  recompor  o  efetivo  das

Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente no interior do

Estado, onde a ausência ou a insuficiência desses profissionais têm feito crescer a

insegurança, a criminalidade e a perda de vidas e de patrimônio.

Da Comissão de Transporte  em  que solicita  seja encaminhado à  Secretaria  de

Transportes e ao DER-MG pedido de providências para que sejam iniciadas as obras

da MG-060,  no  trecho que liga  os  Municípios  de  Esmeraldas  e  de  São José da

Varginha, correspondente a 31,8km, abrangido pelo programa Caminhos de Minas.
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Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Transporte,  de Minas e Energia, de Saúde, de Cultura, de Segurança Pública,  de

Defesa do Consumidor e do Trabalho.

Oradores Inscritos

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

O deputado Sargento Rodrigues  – Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  gostaria,  até

porque vou discutir a matéria somente por 30 minutos, de pedir à assessoria da Mesa

que me forneça o Projeto de Lei nº 2.173 e também o exemplar da Constituição da

República,  para  dar  sequência  a  nossa avaliação em relação a essa matéria  tão

polêmica. Além de polêmica, Sr. Presidente, é uma matéria inconstitucional, deputado

João Leite,  e  que agride  o  particular.  Ela  não agride  o  caixa  do  governo,  agride

apenas  o  particular.  Essa  matéria,  certamente,  relembra  os  tempos  que  V.  Exa,

deputado João Leite, que é professor de história, conhece muito bem, do último filme

chamado  Robin  Hood,  cujo  ator  é  o  ilustre  Sr.  Russell  Crowe.  Esse  filme  trata,

deputado Gustavo Corrêa, do que o senhor ditador, o senhor rei, é capaz de fazer

para confiscar o dinheiro dos seus súditos.

O exemplo de que falo aqui, deputado Gustavo Corrêa, obviamente por analogia, é

para  fazê-los  entender  que  esse  projeto  do  Sr.  Fernando  Collor  Pimentel,  que

confisca o dinheiro do particular, tem muito a ver com esse filme Robin Hood, com o

ator Russel Crowe, porque a figura representada do rei, do chamado João Sem-Terra,

no  desespero  porque  já  não  tinha  mais  dinheiro  para  manter  guerras  ou  para

continuar  usufruindo  das  suas  benesses  e  da  realeza,  determina,  deputado João

Leite, novo confisco. Então, o Fernando Pimentel parece lembrar a figura histórica de

João Sem-Terra, quando da fundação da Carta de 1215.

Deputado João Leite, olhe como esse filme é tão apropriado para fazer analogia à

pessoa de Fernando Collor Pimentel, que se enquadra perfeitamente na analogia do

João Sem-Terra, que era um rei autoritário e violento. Além de o rei determinar novo

confisco  aos seus súditos,  descumpriu  o  acordo,  deputado João Leite,  de  criar  o

nascimento dos direitos civis, o direito do homem, que nasce exatamente em 1215

com a chamada Carta Magna.
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Ali houve um confronto com o rei, que negou o direito. Primeiro, ele fez um acordo

com seus súditos para que eles também pudessem fazer frente a uma guerra que se

avizinhava com os franceses. Os senhores feudais à época empunharam a espada,

ficaram ao lado do rei porque este havia prometido reconhecer os direitos civis e dar

início à Carta Magna de 1215. Portanto, para surpresa, deputado João Leite, foi a

traição do rei, que, além de confiscar o ouro, a prata, confiscou os últimos centavos e

tudo o que era da força do trabalhador na época feudal. Nada melhor para fazer a

analogia. Por um lado ele busca, confisca, apropria-se indevidamente, e por outro

lado rasga o compromisso que havia feito em praça pública com seus súditos de

editar  a Carta Magna de 1215,  que o Sr.  Fernando Collor  Pimentel  também vem

rasgando no Estado de Minas Gerais ao enviar a esta Casa o PL nº 1.173, que trata

nada mais, nada menos do confisco, da apropriação indébita.

Deputado João Leite, não sei se V. Exa. me ouviu mais cedo quando aparteei o

deputado Bonifácio Mourão e trouxe o que foi dito pelos petistas do Paraná na sua

nota à imprensa, contrários ao projeto de lei de conteúdo idêntico. Eles diziam que

era crime de apropriação indébita. Aqui não é diferente, deputado João Leite, e fiz

questão de fazer uma leitura atenta do tipo penal do crime de apropriação indébita,

explicitado no art. 168 do Código Penal. Veja o que diz o art. 168, deputado Felipe

Attiê: “apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção”. Esse é

o tipo penal do crime de apropriação indébita. Ou seja, o Estado guarda os depósitos

judiciais, seja o Estado Executivo, o Estado juiz ou o Estado Poder Judiciário, estão

sob a guarda dele os depósitos judiciais.

O que o Sr. Fernando Collor Pimentel faz? Apropria-se indevidamente, tem a posse

enquanto poder estatal,  apropria-se criminosamente desse recurso do cidadão,  do

particular.  Portanto,  não  poderia,  deputado  João  Leite,  deixar  de  fazer  esta

observação para dizer ao telespectador que está nos acompanhando que estamos

atentos.  A oposição nesta Casa está vigilante em relação ao Sr.  Fernando Collor

Pimentel. Acrescentamos o sobrenome Collor porque lembra a pessoa de Fernando

Collor, quando confiscou a poupança de todos os brasileiros. Agora, Fernando Collor

Pimentel  tira  da  sua  imaginação  outra  grande  ideia  de  confiscar  o  dinheiro  do

particular.
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Por mais que os deputados da base de governo venham aqui fazer um discurso

para tentar tapar o sol com a peneira, não há o que discutir, deputado João Leite.

Mais cedo havia nas galerias seis pessoas, e uma senhora de 80 anos não aguentou

e se manifestou publicamente, deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)*– O nome dela é Maria Oliva.

O deputado Sargento Rodrigues – Maria Oliva. Quem sabe assim, pela semelhança

dos nomes,  o ilustre deputado Tiago Ulisses se lembre da sua mãe,  a ex-colega

Maria Olívia, que não está mais no exercício de mandato, mas que sempre foi muito

querida  por  nós,  e  ajude  a  D.  Maria  Oliva,  constatando  que  essa  senhora  não

aguenta mais o PT. Essa senhora veio dizer não ao PT, veio dizer que não aguenta

mais o PT. Em 2013, a Dilma disse que ia baixar as contas de energia elétrica em

18%, e, durante a campanha, quando questionada, disse que estava tudo bem e que

não  haveria  crise  no  setor  elétrico,  que  a  inflação  estava  sob  controle  e  que  o

candidato concorrente estava equivocado e não tinha números para fazer aquelas

afirmações.  Mas  a  verdade  é  que  a  senhora  presidente  da  República  contava

mentiras para o País inteiro. E é o que o Sr. Fernando Collor Pimentel faz com os

mineiros: mente, mente e mente, para tentar ludibriá-los.

Já a base de governo não precisa mentir:  todos estão conscientes de que esse

projeto de lei é ao arrepio da Constituição da República e do Código de Processo

Civil.

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, que

como sempre, com toda competência, faz jus à sua carteira da OAB, apesar de a sua

OAB estar tão caladinha. Pelo documento que tenho em mão, a OAB estrilou no

Brasil inteiro, mas aqui está calada, dominada, sem fazer nada.

Mas,  para usar  os  argumentos do PT,  coisa de que gostamos tanto,  o líder  da

bancada do PT na Assembleia de São Paulo, no governo Serra, Simão Pedro, explica

que o projeto do Serra, parecido com esse, é inconstitucional,  porque “trata-se de

depósito  judicial  que,  se  entendido  como  matéria  processual,  é  de  competência

exclusiva da União legislar”.  Registro apenas que V. Exa.  e o deputado Bonifácio

Mourão já estão roucos de tanto explicar que não é possível o Estado legislar sobre

essa matéria.
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Mas  quero  acompanhar  V.  Exa.  em  outra  preocupação  com  essa  gestão  do

governador  Fernando Bené Collor  Pimentel  – temos de lembrar sempre do Bené,

porque hoje Fernando Pimentel não pode ficar longe do Bené, já que é o Bené quem

paga as viagens dele e de sua namorada, entre outras coisas. Mas quero lembrar ao

presidente da nossa Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues,

que eles estão trocando os pés pelas mãos no sistema penitenciário, matéria sobre a

qual V. Exa.,  eu e os deputados Durval Ângelo e Ivair  Nogueira legislamos várias

vezes.  Tínhamos  uma organização no sistema penitenciário,  e,  no  governo Aécio

Neves,  a  Fapemig  aportou  dinheiro  e  todos  os  diretores  e  superintendentes

penitenciários fizeram o curso superior,  ou seja, foram certificados. Mas o que fez

agora  o  Pimentel?  Atendendo  a  não  sei  quem,  está  tirando  os  diretores  e

superintendentes que têm certificado de 3º grau, que são formados em administração

prisional, e colocando colegas de partido!  Não vai dar certo, não é? Já vimos em

Valadares  a  morte  de  dois  presos,  o  estupro  coletivo  de  mulheres  presas  e  a

internação na UTI de cinco presos. Agora, tiraram o procurador do Ministério Público,

Dr. Antônio Padova, e o jogaram pela janela da subsecretaria. Estou falando de um

homem de bem, respeitado. O Dr. Antônio Padova foi meu colega no Conselho de

Criminologia, um homem por quem temos o maior respeito, e o jogaram pela janela. E

foram jogando pela janela também os outros, entre eles superintendentes e chefes de

gabinete.

Recentemente,  deputado  Sargento  Rodrigues,  acompanhei  pela  imprensa  o

secretário Bernardo Santana, que mandou para Natal Samuel Marcelino, homem de

confiança, chefe de gabinete, para resolver a rebelião em Natal, no Rio Grande do

Norte, nas penitenciárias. Ele foi lá, foi convidado para ser o secretário no Rio Grande

do Norte e não aceitou porque tinha um compromisso com Minas Gerais. E botaram

ele para fora ontem, lamentavelmente.

Claro que V. Exa. está acompanhando, mas nós estamos preocupados com essa

situação  do  sistema  prisional,  com  indicativo  de  greve.  São  20  mil  agentes

penitenciários e 68 mil presos. É um barril de pólvora, excelência.

O deputado Sargento Rodrigues – Eu quero cumprimentar V. Exa., que apresenta

aqui um assunto muito importante. Na verdade, o Antônio de Padova Marchi Júnior e
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o Samuel Marcelino são a segunda e a terceira vítimas desse governo. A primeira

vítima chama-se Ricardo Garcia Machado, coronel da Polícia Militar, um homem de

conduta ilibada.  E olhem que eu não tenho muito traquejo  para defender  coronel

nessa tribuna, não é muito o meu perfil. Todos aqui me conhecem e sabem muito bem

disso. O Cel. Ricardo Garcia Machado é um homem honrado, sério, forjado no teatro

das operações, ou seja, na área operacional, e o governo do PT o despachou para

Poços de Caldas, exatamente pela sua conduta. O governo do PT fez a primeira

vítima  na  segurança  pública  quando  da  transferência  do  Cel.  Ricardo  Garcia

Machado, pessoa honrada, séria, profissional competente e que deveria estar aqui no

comando do policiamento especializado em Belo Horizonte.

Depois foi o procurador Antônio de Padova Marchi Júnior, que foi mais uma vítima

do governo do PT. Eu fico aqui triste em saber que o deputado Durval Ângelo é o seu

maior  padrinho e  não  conseguiu  segurar  o Antônio  de Padova  Marchi  Júnior.  Eu

quero dizer, deputado Durval Ângelo, que é um homem sério, honrado e de reputação

ilibada. Não tem nenhum prontuário criminal, deputado João Leite. E também do Sr.

Samuel Marcelino, pessoa séria,  pessoa honrada, em que pesem as tentativas de

jogá-lo para os leões. Mas o Samuel Marcelino continua contando com o nosso apoio.

Nós estamos aqui hipotecando apoio a sua pessoa.

Quero já encerrar, presidente – sei que V. Exa. vai me cobrar o encerramento. Para

concluir, deputado João Leite, o governo do PT não só erra com o Projeto nº 1.173,

que confisca aqui o dinheiro do povo, como fez João Sem-Terra, lá na Inglaterra, em

1215.  E depois  de  confiscar  e  fazer  um acordo  com  os  senhores  feudais  que  o

ajudaram na batalha contra a França, simplesmente rasgou a carta de intenção que

seria chamada, eternamente, de Carta de João Sem-Terra, a Carta de 1215, que o Sr.

Fernando Collor Pimentel ou o Sr. Fernando Bené Pimentel rasgou também aqui em

Minas Gerais.

Portanto, eu vejo, presidente, que isso é algo sobre o que essa Assembleia não

pode se calar. Não vamos calar. Hoje estarei lá, na Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção Minas Gerais, por indicação do meu líder, para dizer tudo isso que estamos

dizendo na tribuna, e para dizer que esse projeto aqui viola a Constituição, viola o

Código Civil e viola o Código de Processo Civil. Muito obrigado, presidente.
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* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê – Sr.  Presidente, Srs. Deputados aqui presentes, nosso

vice-presidente, Dr. Hely, que está filosofando, ali no canto, o nosso médico do povo

no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Antes de iniciar, o meu colega do Triângulo Mineiro Arnaldo gostaria de fazer uma

breve  fala  sobre  a  atuação  da  nossa  Polícia  Civil,  que,  mesmo  com  pouco

contingente  tem abrilhantado aquela  instituição no combate  ao  crime com grande

eficiência e com resultado.

O deputado Arnaldo Silva (em aparte)* – Deputado Felipe Attiê, quero agradecer-lhe

a oportunidade do aparte. Quero, ainda, parabenizá-lo pelo combativo trabalho na

oposição. V. Exa. faz aqui, na Assembleia, um trabalho técnico, com muita atenção,

um trabalho criterioso, trazendo os projetos para o debate.

Quero aproveitar para fazer um destaque, rapidamente, deputado Felipe Attiê. V.

Exa. também é conhecedor do trabalho da Polícia Civil em Uberlândia, em especial

do comandante e delegado Samuel Barreto, que, de forma geral, é responsável por

essa polícia na cidade. Quero cumprimentá-lo, de público, e fazer essa menção ao

trabalho da Polícia Civil. Desde janeiro deste ano até o mês de junho, a Polícia Civil

de Uberlândia reduziu o número de homicídios na cidade em mais de 22%. Além

disso,  vem desenvolvendo um trabalho  em perfeita  sintonia  com a  Polícia  Militar,

desbaratando quadrilhas que praticam o roubo de cargas, assim como o tráfico de

drogas,  que  praticamente  deixou  de  existir  na  cidade  de  Uberlândia.  Em  toda  a

regional  comandada  pelo  delegado  Samuel,  diminuiu  o  número  de  assaltos  aos

caixas eletrônicos de bancos.

Portanto,  não poderíamos deixar  de parabenizar o Sr.  Bernardo Santana,  nosso

secretário  da área de segurança pública,  secretário  de  Defesa Social,  com quem

tivemos  a  honra  de  estar  hoje  participando  de  uma  reunião  muito  importante,

oportunidade em que ele fez um relato do seu trabalho. Quero registrar também o

trabalho  importante  liderado  pelo  Dr.  Samuel  na  cidade  de  Uberlândia.  Muito

obrigado, deputado Felipe, pelo aparte.

O  deputado  Felipe  Attiê  –  Neste  momento,  quero  ratificar  suas  palavras  e
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cumprimentar o Dr. Samuel Barreto, que é um grande delegado, destacando toda a

sua  equipe,  que  é  muito  eficiente.  O  Dr.  Bernardo  Pena  Sales,  jovem  e  grande

delegado  do  Sul  de  Minas,  agiganta-se  na  cidade  de  Uberlândia,  num  trabalho

diuturno de perseguição e combate ao crime.

Sr. Presidente, falaremos aqui sobre o leviatã, o monstro de duas cabeças, que é o

projeto que instituiu o banco... Há o Banco Brasileiro de Descontos, e agora temos o

banco de depósitos compulsórios de Minas Gerais, que foi montado pela Assembleia

de Minas. Aliás, tem um tal de fundo de reserva, mas, na verdade, é um banco que se

apropria, saqueia, confisca e faz mais sei lá o que com o dinheiro de terceiros, com

os depósitos judiciais de Minas Gerais. Além disso, põem esse dinheiro no banco de

depósitos judiciais de Minas Gerais, novo banco sem carta de concessão, sem carta

patente, sem autorização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. É um

banco que a Assembleia  cria  com o nome disfarçado de fundo de reserva.  Esse

banco capta dinheiro do depósito de terceiros, saqueia, passa a mão, confisca e faz

sei  lá  mais  o  que  com  R$6.000.000.000,00  de  um  total  de  R$8.000.000.000,00.

Agora, nesse banco, todo mês, aqueles que fizeram depósitos judiciais em Minas

Gerais, por exemplo, de R$1.000.000,00, verão ir para o banco de depósitos judiciais

R$750.000,00.  Aliás,  esse  banco  conta  com  a  autorização  para  funcionários  do

Tribunal  de Justiça de Minas Gerais;  esse banco surrupiou  o depósito judicial  de

terceiros.

É lógico, ele é fundado na crença do estamento burocrático jurídico. Quem conhece

o livro  Os donos do poder, de Raymundo Faoro, sabe o que é isso. Desde que D.

João desceu aqui com a corte e não tinha o que fazer, o estamento resolveu: “Esta

casa  é  minha.  Pule  fora  que  estou  chegando.  Sou  homem  da  corte,  homem  do

Estado português e preciso de uma casa para morar”. O estamento burocrático olha

no  espelho  e  fala  como  Luís  XV  na  França:  “O  Estado  sou  eu,  e  o  cidadão  é

pequenino”.  Essa  é  a  herança portuguesa deixada  para  nós.  Está  lá  no  livro  de

Raymundo Faoro, Os donos do poder.

Os  petistas  gostavam  desse  livro  antes  de  serem  governo,  mas  agora  se

esqueceram dele. Também esqueceram A revolução burguesa no Brasil, de Florestan

Fernandes, e tantas outras obras. Eles resolveram pôr fogo na doutrina ideológica
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deles. Queimaram tudo, Paul Singer,  Marilena Chauí, tudo, nada sobrou. Aliás, só

sobrou O sindicalismo lulopetista. Precisamos escrever esse livro para a história e a

posteridade do País.

Agora  esse  governo  do  PT,  que  criou  esse  banco  de  depósitos  judiciais...  O

estamento burocrático e jurídico... Acho bom quando o líder do governo fala assim:

“Vinte e três desembargadores autorizaram esse banco a funcionar, autorizaram o

confisco.” Ora, será que eles não sabem nada? Prezado líder do governo, leia  Os

donos  do poder,  de  Raymundo Faoro,  que fala  sobre  o  estamento  burocrático  e

jurídico. Aí o senhor vai entender por que eles autorizaram. O cidadão, que era dono

do dinheiro, está abaixo do Estado. O estamento burocrático quer o dinheiro. Cada

um com a sua função, e o dinheiro é de terceiros, sem ordem, sem legalidade, sem

nada.  Por  que  esse  dinheiro?  Além  de  infringir  as  normas  financeiras  nacionais,

criaram um banco permanente, ressuscitaram um Bemge. Agora precisamos arrumar

um nome para esse banco. Esse banco vai passar a mão em R$6.000.000.000,00, e

todo mês 75% das ações judiciais vão irrigar esse banco para a farra do PT. O PT não

se sustenta, quer passar a mão nos R$6.000.000.000,00 e levar para dentro do caixa

do Estado.

Como diria o Sr. Sávio Souza Cruz – não tive a honra de ser seu colega aqui –, que

está lá na secretaria: “Rapa o tacho”. Digo mais: o PT está lá olhando. O PT é um

cachorro magro, sarnento, que gastou 30 anos para chegar ao governo de Minas. Ele

chegou à porta do açougue, está lá olhando o coxão-mole, a linguiça, o filé, doido

para pegar  tudo isso com a língua.  Ele está acompanhado de um cachorro  mais

gordinho, o PMDB, um cachorro mais alinhado. Já teve no governo um cachorro mais

encorpado. Então, estão os dois doidos para pegar os R$6.000.000.000,00. Já os vi

até brigando para saber quantos milhões irão para cada secretaria. Inclusive, estava

escutando a briga deles: “Vão R$200.000,00 para a Sedru; vão R$150.000,00 para cá

e R$150.000,00 para lá”.

Vou ao Tribunal de Contas. Ora, ou o Tribunal de Contas do Estado funciona ou

fecha! Ele tem de ficar de olho, de forma preventiva, e não depois que o tacho foi

rapado e o doce ficou queimado no fundo, azedo, fedendo. Não pode, o Tribunal de

Contas tem de chegar antes, Sr. Presidente. Tem de chegar e ficar de olho nesses
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R$6.000.000.000,00 desse banco que o governo do PT criou aqui, em Minas Gerais.

É uma vergonha esse Beto Richa, do PSDB. Olha, todos estão sabotando o plano

do Levy. Vocês acham que a inflação vai abaixar? Não vai. Se cada estado sacar

R$5.000.000.000,00...  Façam uma conta: R$5.000.000.000,00 vezes 26 estados é

igual  a R$130.000.000.000,00.  O Levy está tentando cortar  R$30.000.000.000,00,

sendo que os estados estão gastando R$130.000.000.000,00.

Então,  o  déficit  público  vai  aumentar,  a  inflação  vai  continuar.  Sabe o  que é  o

imposto inflacionário? Retirar dinheiro do mais pobre. O Estado ganha com a inflação,

o Estado promove a inflação por meio do desequilíbrio das contas públicas. Cada 1%

de  inflação  corresponde  a  0,97%  do  crescimento  da  receita  dele.  Aumenta-se  a

receita de ICMS. O Estado é sócio da inflação, mas é ela quem rouba da D. Maria e

do Sr. Joaquim com o aumento do chuchu. Rouba daquele que não tem dinheiro na

letra de crédito imobiliário da Caixa, que não tem dinheiro na letra de crédito agrícola

do Banco do Brasil, que não tem dinheiro no antigo overnight, como era na época do

Sarney.

Na verdade, a inflação vai voltar e vai ficar. O PT não tem credibilidade, não tem

autoridade.  O  Joaquim  Levy  é  um  bobo  da  corte  lá  em  Brasília  tentando  cortar

despesas, e o PT e o PMDB tratando de aumentar a despesa para todo lado. Não

fecha o caixa. Há irresponsabilidade fiscal. O Plano Real vai para o vinagre. Anotem o

que estou falando, porque não há responsabilidade fiscal neste país. Toda hora tem

um aqui,  do lado de fora, batendo bumbo e pedindo aumento. Viram o que vocês

fizeram? Deram aumento para todos, e agora vai ser uma romaria de aumentos.

O Estado está insolvente, e quero entender isso. O Estado está insolvente, está

saqueando os depósitos judiciais para conseguir pagar a conta, Sr. Presidente. Está

saqueando, passando a mão nos depósitos de terceiros por meio da mensagem do

governador, assinada também pelo douto desembargador presidente do Tribunal de

Justiça,  nos  seguintes  termos:  “Ou  vocês  nos  arrumam  o  dinheiro  ou  não  terá

dinheiro para honrar a folha de pagamento em agosto”. Essa é a mensagem que abre

esse projeto dos depósitos judiciais. Isso é um absurdo. Isso aqui não tem lógica.

O Brasil é um país de gente irresponsável. A matemática não fecha para brasileiro.

A matemática de brasileiro é de origem greco-latina, ou seja, é grega, não fecha e vai
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levar o País à inflação, à concentração de renda, ao empobrecimento do mais pobre,

à falta de distribuição de renda. E os empresários com inflação não investem.

Qualquer corrente econômica. Se considerarmos Milton Friedman, que o líder do

PT  gosta  de  citar,  da  Escola  de  Chicago,  ele  dirá  que  é  inflacionado.  Se

considerarmos Keynes, que é um economista mais a favor da intervenção do Estado

em determinados momentos – seu pensamento foi muito desvirtuado -, ele dirá que

as expectativas é que definem os investimentos. Qual empresário fará investimento

com a expectativa  inflacionária?  Nenhum. Se considerarmos Kalecki,  que é outro

economista importante, ele falará que esse dinheiro do déficit público do Estado é

para consumo; esse consumo é inflacionário; teria que ser para investimento, para

ampliar a capacidade instalada e não baixar os preços. Qualquer matriz econômica

sabe que o Brasil não diminuirá o seu déficit público. Que agora, na época das vacas

magras, haverá uma briga entre estados e União, cada um querendo gastar mais; e o

salário da senhora, que só é reajustado de ano em ano, vai para o vinagre. Receberá

o imposto inflacionário dos governos,  que são sócios da inflação,  pelo seu déficit

público, pela sua gastança, pela sua ineficiência, pela sua bagunça, pela sua falta de

produtividade.  E esse imposto  inflacionário  sobre  o  salário  da  senhora  será  visto

quando a senhora for comprar o espetinho, mas ele subiu 20%; quando for pagar a

conta de luz, e ela subiu 50%; a gasolina subiu 30%; e assim por diante.

Concederei aparte ao nobre colega, esse gigante, esse goleiro de Deus, que é o

nosso querido deputado João Leite.

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado, deputado Felipe Attiê. Concordo

plenamente com V. Exa. O plano Levy não dará certo, porque o Levy quer que a

gente coma menos, o povo, aquele cachorro que está na porta do açougue, a D.

Maria, a cebola... Subiu com tudo. Mas o governo do PT tem 39 ministérios.

O deputado Felipe Attiê – Não enxuga.

O deputado João Leite (em aparte)*– Não dá conta. O governo em Minas criou mais

quatro secretarias, não sei mais quantos cargos. Não tem jeito. A conta que V. Exa.

fez  não fecha,  porque o  PT gasta muito.  É  uma companheirada que  tem de ser

colocada. Dizem que na Cemig agora um assessor levou 12 assessores. Os diretores

da Cemig nos contaram que não dão conta mais.
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O deputado Felipe Attiê – Não são 13?

O deputado João Leite (em aparte)*– São 12. Faltou um ainda.

O deputado Felipe Attiê – Há mais uma vaga a ser preenchida.

O deputado João Leite (em aparte)*– Eu queria era concordar com V. Exa. Não tem

como o plano Levy dar certo. Por que só o povo pagará essa conta? O PT quer ficar,

a  Dilma  já  está  de  novo  viajando.  Noutro  dia  estava  nos  Estados  Unidos,  com

Obama, agora está lá no Brics. Toda hora ela está viajando, gastando dinheiro. O

avião dela toda vez tem de parar em Lisboa, para ir ao fado.

O deputado Felipe Attiê – Gosta de comer um bom bacalhau. Bacalhau parrudo,

aquele grosso. Tomar um vinhozinho mais ou menos fica nuns 3.000 euros. Passa o

cartão corporativo lá, e sai vinho de 3.000, 4.000 euros. Faz a conta.

O deputado João Leite (em aparte)* – Não dará certo o plano Levy. O PT está

gastando o dinheiro todo, Levy.

Parabéns pela sua manifestação.

O deputado Felipe Attiê – A turma não é brincadeira. Se não tivermos o controle... O

Brasil passou a década de 1980 na farra fiscal, e foi a década perdida. Não há como

distribuirmos renda, melhorar a vida das pessoas. Como dizem o pai Lula e a mãe

Dilma, tiramos 12 bilhões da miséria; e voltaremos com eles para lá, porque a inflação

comerá o salário deles. A inflação surrupiará o dinheiro da carne. O cachorro comerá

a carne  toda e deixará  a  senhora  sem carne.  Deixará  os  filhos  da  senhora  sem

dinheiro, porque não é possível um governo que não acerta suas contas, que não tem

credibilidade. Essa presidente da República não está num volume morto, como diz o

pai Lula; ela está no lençol freático, Sr. Presidente. Já ultrapassou o volume morto, só

no lençol freático para dar alguma coisa. E nós, Sr. Presidente, estamos assistindo a

isso. Este país é triste. É triste para mim, que sou um economista, ver essa baderna.

Qual escola econômica que prega o que está aí? Não conheço. Nem a esquerda

petista gaúcha, que é uma escola econômica das mais gastantes, sabe se dará certo.

Então, na verdade, não há matiz econômica capaz de suportar isso.

Amanhã  terei  meia  hora  e  falarei  sobre  outros  assuntos,  para  trazer  outros

problemas aqui.

Mas  não  podemos  perder  a  esperança,  porque  somos  cristãos,  porque  somos
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greco-latinos, descendentes dos povos latinos, que herdaram a cultura grega. Vamos

esperar dias melhores porque somos cristãos.

Mas  vamos  trabalhar,  gente,  vamos  ter  seriedade,  vamos  ter  responsabilidade,

vamos  fazer  as  coisas.  Chega  de  promessas  para  ganhar  campanha.  O  povo

brasileiro se acostumou também a votar só no que soa bem aos ouvidos dele, porque

o pai Lula ensinou que a vida é uma bonança, que, com o PT, tudo é fácil, é igual

maná, aquele que acharam no deserto quando Moisés estava andando, procurando a

terra prometida. Aqui não vai ter maná, não, o clima já é bom, não há vulcão, não há

maremoto, não há terremoto. Deus já deu maná ao Brasil, nós é que precisamos criar

vergonha na cara e dar um jeito neste país, para torná-lo uma potência, porque, do

jeito que está, não será. Muito obrigado, Sr. Presidente.

*– Sem revisão do orador.

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

O deputado Rogério Correia – Deputado Adalclever Lopes, deputados e deputadas,

boa  tarde.  Presidente,  também  vim  fazer  a  discussão  do  projeto  dos  depósitos

judiciais,  até porque é necessário conversar com a população mineira, explicar os

objetivos do projeto e por que o governador Pimentel e o presidente do Tribunal de

Justiça o enviaram a esta Casa Legislativa. Ontem aprovamos o projeto com 50 votos

favoráveis, só de deputados da base. É importante que a sociedade saiba que projeto

é esse. É verdade que, quando somos governo, falamos menos. Mas não podemos

também  deixar  de  explicar  as  nossas  motivações,  senão  a  sociedade  fica

conhecendo só um argumento, e não é bom que isso aconteça. É esse o sentido da

minha fala aqui hoje.

Primeiro,  não  há  inconstitucionalidade.  No  mínimo  diria  que  não  há

inconstitucionalidade provada.  Os  estados  em  que funciona isso  são pelo  menos

meia dúzia. Eles têm leis semelhantes a essa que estão validadas. Portanto não foi

decretada inconstitucionalidade de nenhum desses procedimentos legais aprovados

no Estado.

Segundo, quem assina o projeto com o governador é o presidente do Tribunal de

Justiça  de  Minas  Gerais,  que  foi  autorizado  a  fazê-lo  por  24  desembargadores.

Apenas um desembargador discordou de que esse projeto fosse enviado. Ora, são os
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desembargadores os responsáveis pelo julgamento das leis. Então temos aqui uma

tese da constitucionalidade, da legalidade, muito forte, que são os projetos de lei que

funcionam nos outros estados e que jamais foram julgados inconstitucionais. E agora

temos  também o próprio  Tribunal  de  Justiça  respaldando o  projeto  de  lei  com o

governador.  Então a  tese  da  inconstitucionalidade  é  frágil;  é  uma tese na qual  a

oposição está batendo, mas em que há uma fragilidade muito grande. Ela não está

provada.  Esse é  o  primeiro  argumento.  Então  estamos  tratando de algo  que,  no

nosso entendimento, é legal, é constitucional.

Terceiro,  não  há  nenhum  confisco  de  coisa  alguma.  Por  quê?  Porque  nenhum

cidadão,  deputada Marília,  terá  prejuízo  com essa questão,  ele  tem  a  segurança

desse recurso. Por isso 25% desse recurso permanece no fundo, e, ano que vem,

amplia-se para 30%. Segundo cálculos feitos, mês a mês, está havendo um aumento

de recursos nesse fundo. Ou seja, as pessoas estão precisando menos dos recursos

ou as decisões judiciais estão sendo mais vagarosas do que o que entra no caixa

desse fundo. Então o fundo está sendo, mês a mês, superavitário. É óbvio que, se

você tem 25% de reserva,  e ano que vem serão 30%,  não faltará  a  estes,  cuja

decisão seja favorável à liberação, recurso nesse fundo estabelecido. Mas, se isso

ocorresse,  ainda  assim,  o  caixa  do  Estado  é  dado  como garantia  imediata,  por

decisão do próprio presidente do Tribunal de Justiça. Então não haverá confisco nem

prejudicados com essa questão.

Esse recurso que está lá também está sendo fruto de especulação financeira.

Claro, ninguém vai deixar esse fundo, esse recurso lá, sem que se movimentem os

juros, as correções monetárias. Então, esse recurso está sendo alvo de especulação

financeira, e é natural que seja. Ora, qual é o objetivo? Que continue dessa forma?

Aí, vou debater com o deputado Felipe Attiê, com todo o respeito, pois a sua tese é

a tese da ultraortodoxia. Você tem de deixar nos bancos, rendendo juros, correção

monetária todo o recurso que houver no Brasil, para sair da crise. Essa é a pior forma

de sair da crise, que é a que afundou a Europa, contra a qual, agora, a Grécia está

reagindo. Essa forma não fez com que os países saíssem da crise econômica. Esse

receituário  foi  o  que perdeu  as  eleições  no  Brasil,  por  pelo  menos  quatro  vezes

seguidas. Respeito esse receituário, mas é o receituário que não foi aprovado nas
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urnas. É o receituário em que teríamos de fazer arrochos monetário e financeiro tão

grandes, que não poderia, segundo eles, haver gastança. Ora, o que a oposição aqui

chama de gastança? O aumento das professoras é gastança? Segundo o deputado

Felipe  Attiê  é  gastança,  mas,  segundo o  projeto  que  ganhou  as  eleições,  isso  é

investimento e não gastança.

Com  muito  respeito,  quero  fazer  esse  contraponto.  Esse  dinheiro  deve  ficar,

portanto, tendo correções nos bancos etc ou devemos, com toda segurança jurídica e

das  pessoas,  fazer  com que  esse  recurso  seja  utilizado  naquilo  que foi  a  vitória

programática de um determinado governo? A nossa opção é por esse segundo ponto

de vista, ou seja, que esses recursos sirvam à finalidade programática. Aí, permitam-

me dizer quais são essas finalidades programáticas. A primeira delas foi estabelecer

com a educação pública mineira uma tese de respeito mútuo e de cumprimento de

outra legislação que não estava sendo cumprida, que é a do piso salarial. Ora, é ou

não correto que o governador, utilizando desse recurso, pague às professoras o piso

salarial na jornada de 24 horas, como aprovamos aqui? Acho que estávamos certos.

Se fosse o Felipe Attiê realmente coerente em sua posição, teria votado contra o

aumento das professoras, para que esse recurso não fosse, segundo ele, gastança.

Mas é um compromisso nosso, do PT, do PMDB, do PRB, do Pros, das forças que

governam Minas e ganharam as eleições em Minas. Isso é importante. Portanto, o

governador de todos os mineiros, de toda Minas e de toda Gerais, gostem ou não os

que perderam a eleição, é o governador de Minas Gerais e tem um programa, e,

nesse programa, havia se comprometido a pagar às professoras o piso salarial na

jornada de 24 horas. Para fazer isso, precisamos de recursos. Não podemos deixar

esses recursos que estão aí no banco.

Agora, a incoerência, que não é do deputado Felipe Attiê, mas de outros, é que

votaram que os recursos do Funpemg estivessem à disposição do governo passado,

e era recurso da aposentadoria dos servidores públicos. Isso, sim, é ilegal  e não

volta. Isso, sim, é confisco. Mas votaram, porque o governo era o governo do PSDB,

então  podia.  Retiraram  o  dinheiro  da  aposentadoria  dos  servidores  públicos  e

puderam fazer a gastança, sabe-se lá onde, porque esse recurso não foi para os

professores.  Essa é uma diferença crucial,  que está posta na questão política.  O
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governo que ganhou as eleições agora tem uma opção política, em cujo recurso não

existe,  no  nosso  entendimento,  ilegalidade.  Com  isso,  poderemos  cumprir

compromissos  que  a  maioria  dos  deputados,  aliás,  nesse  caso,  a  totalidade  dos

deputados aprovou: o pagamento das professoras, o reajuste para a área de saúde

pública,  a  convocação de agentes  penitenciários.  Sem isso,  teríamos  um  serviço

público com o funcionamento mais precário do que é hoje. É precário por ser fruto de

12 anos de má gestão ou de choque, e não de gestão pública real. O choque levou

ao  estrangulamento  do  serviço  público  de  educação,  de  saúde  e  de  segurança

pública.  Essa  foi  a  política  derrotada  nas  urnas,  Felipe  Attiê,  por  mais  que  não

gostem.

O  PSDB  terá  de  concorrer  às  eleições  novamente.  O  Governador  Fernando

Pimentel tem de experimentar sua política e seu programa.

E o povo fará, daqui a quatro anos, dentro da legalidade democrática, e não no

golpismo que o Aécio Neves quer aplicar fora e em Minas Gerais, não no golpismo,

mas no sistema democrático, a apreciação de um determinado programa. O problema

com as eleições é esse. Depois vocês podem dizer que foi errado, que fizeram uma

gastança com as professoras, que gastaram dinheiro à toa com elas, pagando uma

jornada  de  24 horas,  o  que  não  podia,  pois  tinha de ter  arrochado,  tinha  de ter

deixado tudo lá no banco. Ora, essa é a opinião de quem perdeu as eleições, de

quem governou durante 12 anos e transformou, no nosso entender, as escolas num

caos; é a opinião de quem não deixava a professora merendar na escola, fingia pagar

o piso que, na verdade, correspondia a uma jornada de 40 horas, que fez com que

houvesse uma greve de 112 dias  e  que fez com que  os  hospitais  regionais  não

funcionassem. Foi  essa a  opção feita.  Deu errado,  perderam as eleições.  Vamos

experimentar outra? Acho mais que justo experimentar outras opções.

Concederei um aparte ao deputado Douglas Melo, que já me havia solicitado essa

intervenção, para que ele também possa dar sua opinião sobre esse projeto. Antes,

porém,  queria  dar  ao  povo  mineiro  a  garantia  completa  de  que  não  há

inconstitucionalidade comprovada nisso, de que não há confisco algum e de que o

recurso será destinado a questões que nós, deputados, já aprovamos aqui, pois são

prioridades para o setor de saúde pública, segurança pública e educação pública. A
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base do governo está votando com a consciência limpa e tranquila nesse projeto de

lei  para  que  Minas  Gerais,  Douglas  Melo,  possa  caminhar  para  a  frente,  possa

melhorar, possa atender melhor nosso povo.

O deputado Douglas Melo (em aparte) – Deputado Rogério Correia, agradeço-lhe o

aparte. Quero ratificar aquilo que V. Exa. está dizendo. Temos de nos lembrar de que

o mais importante que está acontecendo neste momento, no Estado de Minas Gerais,

é que não estamos de braços cruzados. Seria muito cômodo o governo do Estado

simplesmente admitir  que há uma crise mundial. Diante de vários países que nem

imaginávamos  que  anunciariam  uma  crise,  como  a  China,  seria  muito  cômodo

simplesmente falarmos que não existe dinheiro para colocar mais policiais nas ruas e

que o orçamento não atenderia as expectativas dos professores. Não, o governo do

Estado começa a procurar soluções. Quando essas soluções são trazidas para esta

Casa,  acho que nós,  principalmente  enquanto  deputados  da base,  temos  de nos

sentir orgulhosos por fazermos parte de um processo que, no momento, funcionará

bem.

No  futuro  pode  haver  um  questionamento.  Se  esse  questionamento  ocorrer,

tentaremos, claro, negociar, mas tudo dentro da legalidade. O que o Estado não pode

admitir, tanto o governo quanto esta Casa, é que Minas continue sem investimento na

educação, sem aquele investimento que é importante justamente para se combater a

violência  que a cada dia  cresce no Estado de Minas Gerais.  Já estamos  com o

número de policiais anunciados pelo governo do Estado justamente para dar mais

segurança à população, a partir do próximo ano.

Quando tratamos do reajuste para os professores, deputado Rogério Correia, V.

Exa.  falou  muito  bem.  Será  que  existe  algo  de  inconstitucional  em  investir  na

educação?  Acho  que  no  Brasil  temos  de  começar  a  mudar  o  tratamento  com a

educação.  Muitas  vezes ela é  bem tratada,  como no período das eleições  e nos

discursos políticos  apresentados nos programas de rádio e TV.  Todavia,  depois  o

governo se diz incapaz de resolver os problemas desses profissionais.

Ratifico sua fala e parabenizo-o. Posso dizer que também me sinto tranquilo. Se

houver questionamento, teremos um argumento sincero e que irá ao encontro daquilo

que o povo quer. O governador está tentando resolver um problema, e esse problema
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afeta a educação, a saúde e, principalmente, a vaidade dos mineiros, que durante

muitos  anos  viram o  Estado perder  segurança  e  educação.  Não  estou  criticando

governos do passado, mas parabenizando o governo Pimentel por ter a coragem de

enfrentar problemas e, acima de tudo, por fazer isso dentro da legalidade, chamando

esta Casa à participação. Obrigado.

O deputado Rogério Correia – Muito bem, deputado Douglas Melo, bem lembrado.

Acho também que a oposição torce,  de certa maneira,  para que as coisas deem

errado. Eles trabalham para dar errado. Não sei se vocês viram, mas outro dia o

senador Aécio Neves, ao dar uma entrevista na Itatiaia, disse que o PSDB é o maior

partido de oposição ao Brasil. O senador já até internalizou que é oposição ao Brasil.

Ele torce para dar errado. O negócio dele é ficar cutucando para dar errado.

Até na Venezuela ele foi para ver se dava errado. Ele saiu de lá corrido. Ninguém

aguenta. O senador só fica fazendo intriga. Não há condições um político que só faz

intriga, que quer fazer de tudo para dar errado. É isso que vemos um pouco aqui. O

Douglas foi ao ponto certo: queremos buscar saídas, soluções. É preciso trabalhar

para  ver  se  dá  certo,  não  é,  Douglas?  É  o  que  estamos  fazendo  aqui.  Queria

aproveitar também presidente – meu tempo está terminando – para lembrar a V. Exa.

que temos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, na terça-feira, para

tratar  desse  projeto  de  lei,  que  é  de  minha  autoria,  que  se  refere  à  anistia  dos

servidores da Justiça.

Os professores foram anistiados na greve que fizeram, e os servidores da Justiça

também estão pedindo que se faça justiça e que eles não sejam punidos. Estamos

todos imbuídos nesse espírito, e esperamos sensibilizar o presidente do Tribunal de

Justiça para dialogar com vocês e resolver a situação na mesa de negociação, como

foi feito, por exemplo, com os professores e com o governo do Estado. É preciso que

isso sirva de exemplo também para todos os Poderes.

Sejam bem-vindos, mais uma vez, servidores da Justiça.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) – Veja bem. Votei favoravelmente ao aumento

justo e merecido das professoras. Você subiu aí e disse que o governo tinha dinheiro.

Em menos de 30 dias, o governo mandou para cá uma lei, dizendo o seguinte: “Ou

confiscamos o depósito de terceiro na Justiça ou não temos como pagar a folha de
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pagamento em agosto”. Isso para mim não é sinal de boa administração, deputado.

Expandir déficit público aumentando o custeio das máquinas administrativas federal e

estadual, sem ter recursos, gastando-se mais que arrecada e achando que a inflação

diminuirá, vai contra o que estudei em escola de economia, porque nenhuma escola

de economia vai dizer que expandir custeio e provocar déficit público vai baixar a

inflação.  Nenhuma escola  vai  dizer  isso,  nem  ortodoxa  nem  marxista.  Nenhuma,

nenhuma escola vai concordar com isso.

O senhor é um professor de matemática. Números são números. Os aumentos são

justos e merecidos, mas são possíveis? Pergunto: esse modo de governar vai levar o

Estado ao que vimos no Brasil? Isso quebrou o Brasil, levou o País ao desemprego, à

recessão, à desconfiança dos empresários, ao não investimento, ao empobrecimento

das classes mais pobres. É isso que sou contra. A responsabilidade fiscal é uma lei-

âncora para tirar o Brasil do populismo. Esse populismo sindical que V. Exa. faz é

muito fácil. Eu queria dar 100% de aumento para todo o mundo. São 700 mil, não

são?  Se  o  senhor  der  R$1.000,00 de  aumento  para  cada  funcionário  público  do

Estado, será um aumento justo e merecido. Se são 700 mil vezes R$1.000,00, serão

R$7.000.000.000,00.  R$7.000.000.000,00 não dá.  Perdão,  são R$7.000.000,00 ao

mês,  vezes  três,  R$21.000.000,00,  serão  R$9.100.000.000,00.  Fora  os  22,5% de

INSS. Daria mais quase R$3.000.000.000,00 e tanto, quase R$14.000.000.000,00.

Existe esse dinheiro para dar para eles? Infelizmente não. Isso é que é importante.

O  deputado  Rogério  Correia  –  Presidente,  só  30  segundos  para  eu  fazer  o

encerramento. Agradeço-lhe. Agradeço ao deputado Felipe Attiê o aparte. Deputado

Felipe Attiê, respeito o pensamento de V. Exa. Acho que é um pensamento ortodoxo

da economia, porque o raciocínio inverso também poderia ser feito. O FHC quebrou o

Brasil  três  vezes  com  a  política  econômica  ortodoxa.  Foi  ao  Fundo  Monetário

Internacional  e  endividou  o  Brasil  todo,  três  vezes.  Aécio  e  Anastasia  quebraram

Minas com a política ortodoxa, sem aumento. Não é isso que leva, realmente, a uma

salutar vivência e convivência das pessoas. Por isso a opção do governador Pimentel

me parece a mais correta.

É a opção, presidente, como disse o Douglas, de poder buscar alternativas para

que Minas Gerais continue avançando, não arrochando o servidor público.
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Obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* – Boa tarde a todos. Cumprimento especialmente os

servidores do Judiciário que estão legitimamente ocupando esta Casa, reivindicando

o  direito  constitucional  da  anistia,  através  do  PL nº  1.106.  Reitero  o  meu  apoio

incondicional e irrestrito à luta de vocês e espero que haja sensibilidade. Vocês têm o

direito de se mobilizarem, organizarem e lutarem por melhores condições de trabalho.

Vocês não podem ser punidos por lutarem por um direito. Parabenizo a todos. Vocês

são muito bem-vindos a esta Casa, que é do povo, é de vocês. Façam todo o barulho

para transformar o direito formal em direito real.

Sr.  Presidente,  fui  procurado  hoje  por  alguns  servidores  de  superintendências

regionais de ensino, que estão mobilizadas, farão reunião hoje do lado de fora da

Assembleia e,  no  próximo dia 15,  haverá  um grande encontro,  com indicação de

greve.  Eles  estão  na  luta  e  vieram  pedir  o  nosso  apoio  às  suas  reivindicações

relativas às distorções e perdas salarias dos últimos 12 anos. Deixo aqui o nosso

apoio aos servidores das superintendências regionais de ensino, porque o trabalho

deles é muito importante para que todo o sistema de educação funcione bem. Afinal

de contas, é através das superintendências que ocorrem todos os procedimentos,

como  designações,  pagamentos.  Sabemos  da  precariedade  de  algumas

superintendências.  Recebi  o  grupo  da  regional  de  Caratinga,  onde  apenas  10

funcionários  cuidam  de  10  mil  servidores  e  precisam  fazer  os  procedimentos

manualmente, pois não há processo de informatização. Eles estão sofrendo muito

com isso e aguardam que suas reivindicações sejam atendidas. Algumas delas são:

correção  das  tabelas  de  técnico  da  educação,  antes  assistente  da  educação  e

assistente técnico da educação básica – ATE –, de 85% do vencimento inicial  do

analista educacional; correção das tabelas das carreiras citadas anteriormente para

que fiquem vinculadas à tabela da carreira do analista educacional; isonomia salarial

mediante  aplicação  da  tabela  do  analista  educacional  com  função  de  inspeção

escolar para o analista educacional; modificação do código para considerar o estágio

probatório  promoção  por  escolaridade  de  2008  para  2012.  Temos  uma  tabela
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mostrando os reajustes ínfimos ocorridos no período de 1º/9/2005 a 1º/10/2013. O

técnico  da  educação,  TE-1,  recebia  R$544,00  em  2005,  passando  a  receber

R$571,00 em 2006; R$660,00, em 2007; R$765,00, em 2010; R$1.215,00, em 2011;

R$1.340,00, em 2013. O representante dos servidores enviou-nos esse documento e

pediu  a  nossa  ajuda.  Manifesto  meu apoio  aos  servidores  das  superintendências

regionais  de ensino de todo o  Estado,  com vistas  a  melhorar  suas  condições de

trabalho.

Aliás, parabenizo o governador Fernando Pimentel, que fez um acordo fundamental

e histórico, devolvendo a possibilidade de descongelar a carreira dos trabalhadores

da educação para,  de  fato,  melhorar  suas  condições.  Acabamos com o subsídio,

afinal  de  contas  o  piso  salarial  é  vencimento  básico,  de  acordo  com  o  que  foi

entendido pelo Superior Tribunal, a mais alta corte do Judiciário deste país. Então ele

deu essa possibilidade. Foi um acordo histórico sim, e a partir daqui eles continuam

na luta para melhorar suas condições de trabalho, de renda. Para que se efetive, de

fato,  esse  acordo  –  e  essas  melhorias,  esses  avanços,  cheguem  aos  nossos

trabalhadores  da  educação  –,  é  fundamental,  é  uma  condição  necessária  para

instrumentalizar,  que  as  superintendências  regionais  de  ensino  tenham  todas  as

condições  para  operacionalizar  tudo  isso,  atender  e  promover  todos  os

procedimentos em relação às designações e aos pagamentos. Portanto é preciso que

as  superintendências  tenham  as  condições  de  infraestrutura,  materiais,  mais

servidores para dar conta de toda a demanda gerada, inclusive por esse acordo que

vai melhorar a situação dos nossos trabalhadores em educação.

Concedo aparte ao relator dessa matéria, o deputado Leonídio Bouças.

O deputado Leonídio Bouças (em aparte)* – Deputado Elismar Prado, gostaria, na

verdade, de continuar meu raciocíonio, pois o tempo do deputado Rogério Correia

acabou. Quero fazer referência ao projeto de lei que trata dos depósitos judiciais. É

preciso  fazer  alguns  esclarecimentos.  Esta  Assembleia  não pode ser  aquela  que

espalha boatos, passa uma situação diferente da realidade.

O deputado Rogério Correia explanou muito bem, mas tenho ouvido aqui, desde

que começou essa discussão do uso dos depósitos judiciais pelo governo do Estado,

que a D. Maria vai ficar sem a sua pensão quando esta for liberada pelo juiz; que uma
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criancinha  não  vai  receber  aquilo  que  está  depositado  judicialmente.  Isso  não  é

verdade. Nós, como deputados, não podemos espalhar boatos, porque isso causa

uma intranquilidade na sociedade mineira.

O governo fez o que era possível, e nós, como base do governo, encontramos uma

solução capaz de deixar o Estado fazer uso dos depósitos judiciais para o pagamento

daquilo que o governo do Estado tem como obrigação. Aqui foi falado que a própria

mensagem do governador falava que não haveria dinheiro para pagar os servidores.

O governo está sendo transparente, o governador está sendo correto. Ou será que

preferiam que ele falasse que não tem dinheiro, que não há solução e que vai ter de

dividir o pagamento dos servidores em oito parcelas?

Lembro aqui, no meu primeiro mandato, deputado Rogério Correia, sem nenhum

demérito  ao  governador  Eduardo  Azeredo  –  porque  na  época  ele  estava  sem

recursos –, que ele pagava aos servidores que tinham salários mais elevados o 13º

salário em oito parcelas, Então, quando chegava dezembro, ninguém recebia o 13º

salário, porque ele seria pago ao longo do ano. Em agosto ele terminava de pagar o

13º salário, quando estava quase na hora do outro. Depois também houve a crise da

falta de dinheiro, em que se fez a negociação da Cemig, no final de 2002. Então o

governo de Minas está sempre enfrentando dificuldades.

Deputado Elismar Prado, só mais alguns minutos, pois estou usando o seu tempo.

As  dificuldades  aumentam  muito  quando  um  país  passa  por  uma  crise

evidentemente  econômica  em  que  se  diminuem  os  recursos  disponíveis,  a

arrecadação. Por isso o Estado procurou fazer uso desse depósito, com o apoio da

Assembleia, com o apoio do Tribunal de Justiça. E não há confisco nenhum, pois

esses  recursos  estão  garantindo  o  pagamento  dos  depósitos.  Qualquer  juiz  do

Estado, qualquer desembargador, na hora em que determinar a liberação do depósito

judicial, sabe que o dinheiro estará lá, pois há o fundo de reserva de 25% e, a partir

do ano que vem, de 30%.

Além disso, existe um artigo do projeto garantindo que, não havendo recurso para o

pagamento,  o próprio juiz poderá determinar  o avanço do dinheiro nas contas do

Estado.  Portanto  não existe  nenhum confisco.  Isso  causa  intranquilidade  para  as

pessoas. Temos de saber que estamos fazendo uso do dinheiro corretamente. Apesar
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de  ser  base  do  governo,  achei  o  percentual  de  0,3% pago  ao TJMG um  pouco

elevado,  0,3%  é  muito.  Houve  a  resposta  dizendo  que  esse  recurso  daria  mais

possibilidade de o TJ fazer frente a algumas de suas necessidades. O próprio TJ teria

esse recurso a mais. Não é nenhum demérito para o governo do Estado poder usar

recursos  disponíveis  para  manter  suas  contas  em  dia,  fazer  investimentos

necessários em uma época de crise, como a que estamos atravessando.

No entanto,  para  terminar,  quanto  à  constitucionalidade da matéria,  ao vício de

iniciativa, como há vício de iniciativa se o projeto veio assinado conjuntamente pelo

governador Fernando Pimentel e o desembargador Pedro Bitencourt, presidente do

TJ? Caros servidores presentes aqui nesta tarde, imaginem se o projeto estivesse

vindo  somente  com  a  assinatura  do  governador.  Como  o  governador  Fernando

Pimentel poderia usar depósitos judiciais sem a autorização do Tribunal de Justiça?

Isso seria um vício insanável.

Quando os senhores estiveram comigo, na Comissão de Constituição e Justiça, em

que aprovamos seus projetos, nós ouvimos atentamente a todos. Como presidente da

comissão, recebi todos os senhores com muito denodo e muita dedicação.  Então

gostaria de ter a necessária atenção.

Então, se esse projeto tivesse vindo assinado apenas pelo presidente do Tribunal

de Justiça, ele também estaria com vício. Como o Tribunal de Justiça poderia colocar,

deputado Elismar Prado, um dinheiro à disposição do governo, se o governo não

estivesse  pedindo  esse  dinheiro?  O  projeto  só  poderia  ser  constitucional  com  a

assinatura dos dois Poderes. Muito obrigado, deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* – Obrigado, deputado Leonídio Bouças. V. Exa. fica me

devendo 5 minutos.

O  deputado  Bosco  (em  aparte)  –  Prezado  deputado  Elismar  Prado,  quero  ser

bastante breve, pois o tempo de V. Exa. está findando. Aproveito a oportunidade para

fazer  uma saudação  aos  servidores  da  Justiça  de  Minas  Gerais,  que,  de  forma

democrática, vêm a este Parlamento buscar o apoio dos deputados a seus direitos.

De pronto, gostaria de dizer ao nosso companheiro, deputado Rogério Correia, que

estou à disposição para compor  essa comitiva,  essa comissão,  e  estabelecer  um

canal de conversação com o Tribunal de Justiça.
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Gostaria também, caro deputado Elismar Prado, de ser solidário com V. Exa. no que

diz  respeito  à  superintendência  de  ensino  de  Minas  Gerais.  Temos  47

superintendências de ensino em Minas Gerais espalhadas em diversas regiões, todas

elas com imensa importância, sobretudo na qualidade do ensino. Se tivemos avanços

na educação em Minas Gerais, isso foi pela participação efetiva dos professores e

dos  diretores  de  escolas,  mas  também  pela  atuação  importante  e  precisa  da

superintendência.  Este  ano  votamos,  através  de  uma  proposição  do  governador

Pimentel,  um  avanço  significativo  para  a  classe  educadora.  Acredito  que  agora

chegou a  hora  de  revermos os salários  dos  servidores  das superintendências  do

nosso  estado.  Conte  conosco,  pois  reconhecemos  a  importância  das

superintendências de ensino de Minas Gerais.

O deputado Elismar Prado – Obrigado, deputado Bosco.

A deputada  Marília  Campos  (em  aparte)  –  Obrigada,  deputado  Elismar  Prado.

Queria apenas reforçar essa preocupação que o senhor apresentou, sobre a questão

dos servidores da superintendência,  e dizer  que acredito que o governo Pimentel

certamente arrumará, do ponto de vista organizativo, fiscal e orçamentário, o nosso

estado. Medidas estão sendo tomadas. É um governo que certamente, valorizando o

servidor  público,  corrigirá  essa distorção que ainda existe  entre  os  servidores  da

superintendência, apostando no diálogo e no processo de negociação.

Queria aproveitar  para cumprimentar  os servidores que carregam a bandeira da

anistia, os servidores dos tribunais aqui presentes. Quero dizer ao deputado Rogério

Correia que gostaria de fazer parte dessa comissão que fará uma visita ao presidente

do tribunal,  levando a bandeira de que o direito de greve é político e tem de ser

respeitado por todos. Obrigada.

O deputado Elismar Prado – Obrigado, presidente. Era o que eu tinha para falar.

* – Sem revisão do orador.

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

O deputado Cabo Júlio* – Para iniciar, quero dizer da nossa solidariedade, porque

um  grupo  de  deputados  estará  com  o  presidente  do  tribunal,  capitaneado  pelo

deputado Rogério  Correia,  nosso líder,  na segunda-feira,  às  11  horas,  para  tratar

desse assunto da anistia.
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O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – Caro deputado Cabo Júlio, quero

saudar  os  servidores  do  Judiciário  e  apenas  fazer  uma  pequena  observação.

Primeiro, somos plenamente favoráveis ao Projeto de Lei nº 1.106. Contem conosco,

marcharemos juntos e seremos companheiros.

Segundo,  deputado  Cabo  Júlio,  porque  acho  ser  importante  e  aproveitando  a

presença deles aqui, a Assembleia está votando – contra é o meu voto, mas está

sendo votado e aprovado – o projeto de lei dos depósitos judiciários. Estamos vendo

que a maioria é governista e que vai aprovar a retirada dos depósitos judiciários, algo

em torno de R$6.000.000.000,00. Eu iria inserir uma emenda – e conto com o apoio

dos colegas deputados – para que seja instituído o auxílio-saúde, porque agora não

há mais a desculpa da falta de recursos. Se vão meter a mão no depósito judiciário,

serão  R$6.000.000.000,00  em  caixa.  Então  fica  plenamente  possível  implantar  o

auxílio-saúde. Muito obrigado, deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio*  –  (–  Manifestação  da  plateia.)  Gente,  deixem-me falar

agora. Sr. Presidente, quero dizer que nesta semana a Secretaria de Defesa Social

fez  mudanças  profundas.  Parabéns,  governador  Fernando  Pimentel;  parabéns,

secretário Bernardo Santana, que, na nossa linguagem policial, passou o rodo geral

lá.  Só  lamento  pelo  Dr.  Antônio  de  Padova,  que  era  o  nosso  subsecretário,  um

homem sério, honesto, inteligente e que saiu também. Embora ele seja um homem

muito sério e honesto, estava cercado de cobras, ou melhor, de ratos.

Falamos  algumas  coisas  malucas  que  aconteciam  na  Seds.  Num  processo

democrático,  é  natural  que  se  tenha,  aqui  em  Minas  Gerais,  por  exemplo,  a

polarização entre o candidato do PSDB e o do PT. Mas tinha uma coisa muito maluca:

o chefe de gabinete do secretário do governo do PT foi coordenador de campanha do

governo do PSDB. Tinha e tem essas maluquices no governo. Estamos identificando

e passando o rodo mesmo.

Estive  na  corregedoria  da  Seds  e  lá  tinham,  deputado  Rogério  Correia,  4.385

procedimentos parados, que não deixavam andar.  Na Seds havia coisas mais  ou

menos  assim.  E  não  sou  eu  que  estou  dizendo,  está  na  corregedoria,  eu  e  o

deputado  Durval  Ângelo  já  trabalhamos  para  ter  acesso  a  essa  informação:  por

exemplo, gente que vendia remoção para preso. O preso está numa cadeia e, para ir

para a outra, pagava R$50.000,00.
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Lá havia também, nobres deputados e deputado líder Durval, denúncia de servidor,

de agente, que, para ser removido para uma cidade – colega da cidade do deputado

Tony Carlos, mas que tinha tomado posse em Belo Horizonte –, voltar para Uberaba,

teve de pagar alguém para ele ser removido. Estão lá as 4.385 denúncias. Também

havia lá, por exemplo, funcionário-fantasma. Agora, em Montes Claros, o novo diretor

do presídio fez uma auditoria. Deputada Marília, para que V. Exa. caia da cadeira,

havia servidor que não ia trabalhar desde janeiro de 2014, mas o diretor, todo mês,

abonava o seu ponto. Há um ano e meio, ele montou um comércio na sua cidade e

ganhava  pela  Seds  o  salário  como se  estivesse  trabalhando.  Está  lá  nas  4.385

denúncias.

Havia nas denúncias  conta de água de R$250.000,00,  por  mês,  do presídio de

Montes Claros, onde uma área da Seds não conversava com a outra. Para consertar

um estrago, custava R$50.000,00, mas as áreas de custeio e de pagamento não se

falavam. Então o que acontecia? Deixavam de gastar R$50.000,00 para consertar o

vazamento da água e pagavam R$250.000,00, por mês, de conta de água. Havia

coisas e aberrações como essas que precisavam ser ajustadas.

O governo está entrando no governo. Eu digo: é legítimo, se o governo ganha ele

quer o seu povo lá, se o outro ganha, coloca o seu povo. Agora o governo começou a

entrar no governo. Essa foi a reclamação do deputado Rogério Correia na audiência

pública que houve aqui. Em uma determinada área do governo, todos que estão lá

não são os nossos companheiros,  que trabalharam conosco na campanha.  Havia

turma se  perpetuando.  Então,  governador,  parabéns  por  colocar  a  casa  no  eixo,

principalmente com esses 4 mil processos.

Havia, por exemplo, o processo de um servidor que apresentou um diploma falso.

Ele foi chamado para entregar outro diploma, mas entregou outro falso. Havia essas

coisas. Está lá o diploma de curso superior falso. Aí a corregedoria apurou e ainda

deu uma colher de chá: “esse aqui, olha lá hem, esse aqui é perigoso, arruma outro”.

E aí o cara trouxe outro diploma falso. Esses exemplos estão nas 4.385 denúncias. É

o que está acontecendo.

Há  presídio  com  900  presos,  mas  que  recebia  1.200  cafés  da  manhã,  1.200

almoços, 1.200 chás da tarde e 1.200 jantares por dia. Isso estava lá e está sendo
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apurado.  Então  o  nosso  governador  trocou  a  corregedora,  está  trocando  peças

fundamentais para ter  mais tranquilidade e não viver num clima de que não pode

mexer com ninguém, porque, se mexer, vai virar as cadeiras. Então que vire, vamos

pôr para virar. Estou pagando para ver. Vamos pôr para virar, eu quero ver. Governo

nenhum vive  de  chantagem de ninguém, e  essa área é  muito  sensível.  Estamos

falando de quase 60 mil presos, de uma área, uma turma de agentes que sempre

foram,  com  toda  a  história  que  contam  por  aí,  os  grandes  primos  pobres  da

segurança pública, sem direito a ter direito a nada. Há servidora, senhores servidores,

contratada  que,  em  novembro,  após  a  eleição,  foi  demitida  grávida.  Demitiram

servidora  grávida.  Quero  dizer  o  seguinte:  é  hora  de  pôr  ordem  na  casa sim.  O

secretário  Bernardo  Santana  recebeu  autonomia  do  governador  para  fazer  as

mudanças que quiser. Ele é o secretário. Ele foi o primeiro secretário nomeado pelo

governador. A nossa fala é no sentido de colocar a casa no eixo, secretário. Tome a

medida que quiser, não seja refém de ninguém. Não vamos trabalhar com meia dúzia

de gente achando que não pode mudar o diretor de Coluna, minha terra, porque, se

tirar, não vamos aceitar e vamos virar o sistema. Então vamos lá, vamos tirar, e quero

ver se vai virar o sistema, se vamos trabalhar com chantagem.

Em  breve  vamos  trazer  esses  4.600  processos  administrativos  e  mostrar  que

muitos santos, que dizem serem santos, não são tão santos assim. Muito obrigado,

presidente.

* – 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.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  1.529  a  1.536/2015,  da
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Comissão de Segurança Pública, 1.538 e 1.540/2015, da Comissão da Pessoa com

Deficiência, e 1.543/2015, da Comissão de Cultura. Publique-se para os fins do art.

104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:

de  Transporte  –  aprovação,  na  17ª  Reunião  Ordinária,  em  7/7/2015,  dos

Requerimentos  nºs  1.239/2015,  do  deputado  Geraldo  Pimenta,  1.294/2015,  do

deputado  Leonídio  Bouças,  1.299  e  1.300/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,

1.315/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, 1.319 a 1.321/2015, do deputado

Anselmo José Domingos, 1.322 e 1.323/2015, do deputado Douglas Melo, e 1.326 a

1.330/2015, do deputado Anselmo José Domingos;

de  Minas  e  Energia  –  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  8/7/2015,  do

Requerimento nº 1.290/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de Saúde – aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 8/7/2015, dos Requerimentos

nºs 1.127/2015, do deputado Antônio Jorge, 1.179/2015, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 1.245/2015, do deputado Anselmo José Domingos;

de  Cultura  –  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  8/7/2015,  dos

Requerimentos nºs 1.314/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, 1.293/2015, do

deputado Antônio Carlos Arantes, e 1.391/2015, do deputado Bosco;

de Segurança Pública – aprovação, na 41ª Reunião Extraordinária, em 8/7/2015,

dos Requerimentos nºs 1.230, 1.231, 1.238, 1.247, 1.287, 1.288, 1.289, 1.291, 1.298,

1.301,  1.302,  1.313  e  1.331  a  1.333/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  1.324  e

1.325/2015, do deputado Anselmo José Domingos,  1.389, 1.397 e 1.398/2015, do

deputado Sargento Rodrigues, e 1.411/2015, da Comissão de Política Agropecuária;

de Defesa do Consumidor – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 9/7/2015, do

Requerimento nº 1.250/2015, do deputado Duarte Bechir;

e  do  Trabalho  –  aprovação,  na  10ª  Reunião  Extraordinária,  em  9/7/2015,  dos

Projetos de Lei nºs 1.201/2015, do deputado Léo Portela, e 1.808/2015, do deputado

Leonídio Bouças (Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos

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

Interno, o Requerimento Ordinário nº 1.910/2015, do deputado Antônio Jorge, em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.945/2015  (Arquive-se  o

projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres

– A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 1.266/2015 (À sanção.).

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.

Palavras do Presidente

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

de  Resolução  nº  18/2015  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  156,  1.254,  1.266,  1.334  e

2.443/2015, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.173/2015  seja  apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.915/2015, do governador do Estado,

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. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma  do  Substitutivo  nº  1.  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 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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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.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antonio Lerin – Arlete Magalhães

–  Bosco  –  Carlos  Pimenta  –  Celinho  do  Sinttrocel  –  Cristiano  Silveira  –  Cristina

Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor

Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino

– Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Glaycon

Franco – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Iran Barbosa – Isauro Calais – João

Alberto – João Leite – Lafayette de Andrada – Leonídio Bouças – Marília Campos –

Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo

– Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito

Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.915/2015 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015, do governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  6.084,  de  15/5/1973,  que  dispõe  sobre  a  Companhia  de

Saneamento de  Minas Gerais – Copasa-MG. A Comissão de Justiça conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para discutir o

projeto, o deputado Felipe Attiê.
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O deputado Felipe Attiê – Sr. Presidente, antes que os petistas me rotulem como

liberal, eu acredito que o Estado pode ter uma função interventora na economia em

momentos de crise, de forma inteligente, para fomentar os investimentos, para criar

as condições de expectativas para a economia crescer. Porque, quando a economia

cresce,  o  Estado  tem  mais  dinheiro  para  gastar,  tem  mais  receita,  tem  mais

condições, com o crescimento econômico, de promover justiça social – quando há

crescimento econômico, quando a economia cresce. O momento agora é de uma

economia negativa. Nós vamos decrescer o PIB, infelizmente. Estamos andando para

trás.

Agora, a esse projeto da Copasa, que cria subsidiária, nós vamos ser favoráveis.

Mas eu quero falar aqui sobre as empresas estatais, deixar claro aqui o que tenho

visto. O PT, a vida inteira, defendeu a criação das estatais. Defendeu e adora uma

estatal. Se dependêssemos do PT, até hoje haveria Telemig. Só que haveria Telemig

e  o  telefone  custaria  US$3.000,00.  Era  o  que  custava  quando  havia  Telemig,

Telebrás, empresa estatal. E vocês imaginem a briga que estaria aqui na Assembleia,

da turma, para poder distribuir os cargos da Telemig.

Já  imaginaram?  Deputado  federal  querendo  indicar  o  diretor  de  marketing  da

Telemig, deputado estadual querendo indicar o diretor financeiro da Telemig. É assim,

meus  senhores,  que  funcionam  as  estatais.  As  estatais  no  Brasil  são  isso.  Os

políticos querem pôr a mão nas estatais, de qualquer partido, e o PT é mestre, para

andar de avião a jato, para ter salário milionário, para poder botar isso tudo na conta

do povo. É a Petrobras. Roubam-se 30 bilhões, marca na bomba de gasolina para o

povo pagar.

É, é assim que funciona. Toda má gestão, toda ineficiência das empresas estatais

vai para a conta da água da Copasa. Improdutividade. Se lá há roubo, se as obras

são sem planejamento, se o custo é elevado, marca na conta da água para o povo

pagar.  Então,  nós  precisamos  modernizar  as  gestões  das  empresas  estatais.  É

preciso que haja participação da iniciativa privada na gestão dessas empresas para

que elas aumentem a produtividade e o povo não venha, na bomba de gasolina, na

conta  de  água  e  na  conta  de  energia  elétrica,  pagar  o  pato  da  ineficiência,  da

corrupção, da má administração, da baixa produtividade e da ineficiência. O PSDB
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fez o maior programa de privatização deste país, e com sucesso. E isso o PT fez

questão de mentir e enganar e não admite. O PT escreveu o livro Privataria tucana.

Eu pergunto: cadê a Polícia Federal? Qual o inquérito das privatizações que houve?

Qual a condenação? Qual a conta no exterior que foi descoberta? Qual o erro que

houve  na  privatização  das  teles  ou  na  privatização  da  Vale?  Cadê  os  atos  de

corrupção apurados pela polícia, julgados pelo STF? Não existem. O PT escreveu o

livro. Mentiu.

E o País hoje, se estivesse com essas empresas...

Sr.  Presidente,  eu  peço  aos  militantes  do  PT,  que  são  a  favor  das  empresas

estatais, que me deixem falar. Quando vier aqui o seu representante, que adora que o

Brasil todo seja estatizado, aí nós vamos voltar ao modelo falido, que já faliu na União

Soviética,  que  já  faliu  na  China,  porque  o  próprio  governo  chinês  vendeu  suas

estatais.  Cada  vez  mais  a  China,  que  é  um  país  comunista,  e  até  Cuba,  vêm

buscando eficiência privada. Eficiência privada não é crime. Eficiência privada numa

empresa coletiva é distribuição de renda, porque preço baixo na bomba de gasolina,

preço baixo na conta de energia, preço baixo na conta de telefone é benefício e bem-

estar para o povo. Nós queremos empresas para servir o povo, e não como o PT,

para se servir dessas empresas para poder ter boca, cargo, emprego.

Então espero que a Copasa, Sr. Presidente, seja bem administrada neste governo,

que ela seja modernizada, que ela possa reduzir o valor das suas tarifas de água, que

ela possa dar conta de fazer seus investimentos.

Por  isso aprovaremos essa subsidiária,  na esperança de que ela não seja uma

estatal cabide de emprego, uma estatal para que políticos indiquem seus afiliados,

dividam as diretorias: diretoria financeira, de marketing e diretoria de operações. Além

disso, os caras que estão lá não entendem nada, nomeiam como diretor um cidadão

qualquer,  que  não  dá  conta  de  tocar  um  carrinho  de  picolé  ou  que  não  tem

competência para gerir  um carrinho de pipoca. O que estamos vendo no Brasil  é

atraso, desmando, roubo e corrupção nas estatais. Todos os dias, a Polícia Federal e

os  jornais  mostram  isso.  Ou  estou  errado?  Ou  estou  enganado?  Essas  estatais

deveriam ter preços baixos por eficiência e competência. Preço não se administra por

decreto político; preço é formação de custo.
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Vejam o que se fez no setor elétrico brasileiro. Quebraram-no. Qual é o país que

pode crescer sem um setor elétrico forte? Qual é o país que pode crescer sem um

setor hídrico bem organizado e estruturado, que possa abastecer e garantir o que é

mais sagrado à população, que é o direito à água com preço baixo?

Em Uberlândia, existe uma grande empresa. Não é à toa que Uberlândia tem 99%

de saneamento e água e é a cidade nº 1 do Brasil em eficiência hídrica, reconhecida

no Jornal Nacional e mundo afora, reconhecida também em um congresso da Coreia.

Isso porque estamos há 100 anos trabalhando,  prefeito  após prefeito,  num plano

contíguo. E não usamos as demais como celeiros de falcatruas, para fazer o que não

é correto, mas para dotar Uberlândia de 100% de água e esgoto. Precisamos fazer

isso  em  breve,  embora  o  governo  que  está  na  prefeitura  de  Uberlândia  seja

desastroso.

Já deveríamos ter feito a transposição do Rio Araguari para o Rio Uberabinha, a fim

de garantir  água para  2.500.000 habitantes,  tendo Uberlândia  750 mil  habitantes.

Estamos  esperando  essa  obra  que  foi  deixada  pelo  prefeito  Odelmo  Leão.  Há

projetos e organização da transposição do Rio Araguari, pelo Bairro Morumbi, para o

nosso Rio Uberabinha, que, aliás, dá nome à nossa antiga cidade de São Pedro de

Uberabinha, a nossa Uberlândia, e nasce no grande Município de Uberaba. Já fomos

distrito da nossa querida Antônio Carlos – aliás, está aqui o Tony Carlos.

Concedo aparte  ao deputado Gustavo Corrêa,  para  tratarmos da criação dessa

subsidiária da Copasa.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte) – Deputado Felipe Attiê, quero parabenizá-

lo pelo pronunciamento. Na votação do Projeto de Lei nº 1.915, do governador do

Estado de Minas Gerais, gostaria de ter feito uma declaração de voto, mas não a fiz.

Aproveito este momento,  até porque o assunto vai  ao encontro do que eu falaria

sobre o Projeto de Lei nº 1.915, algo que vem ocorrendo no Projeto de Lei nº 2.020.

Nos últimos  12 anos,  os  deputados do atual  bloco de oposição foram governo.

Todas as vezes que o governador encaminhava um projeto a esta Casa, vários e

vários deputados subiam a esta tribuna e teciam as piores críticas ao governo de

Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho.

No entanto, confesso, deputado Felipe Attiê, que este parlamentar, nos últimos dias,
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tem votado determinados projetos do governador com a maior tranquilidade possível,

porque estamos mantendo a nossa coerência. Determinados parlamentares mudaram

a postura pelo fato de serem do governo hoje.

Deputado Felipe Attiê, sempre defendemos que a Cemig criasse a subsidiária como

foi criada, e hoje é uma empresa de referência não apenas no Brasil, mas também

em  todo  o  mundo,  graças  à  gestão  moderna  e  implementada  pelo  governo  nos

últimos 12 anos. Infelizmente, presidente e deputado Lafayette de Andrada, ontem

este parlamentar recebeu a notícia de algo que temo que ocorra no Estado daqui a

alguns meses. Prestem atenção, senhores e senhoras, até na Cemig os funcionários

que recebiam os salários sempre nos dias 1º e 2 do mês já começaram a recebê-los

com atraso.

E  o  governador  Fernando  Damata  Pimentel,  do  Vaccari  e  da  Dilma,  que  saiu

concedendo reajustes salariais de forma equivocada e irresponsável, vai fazer com

que todos os servidores públicos fiquem sem os recursos necessários. Mais do que

isso.

Deputado Felipe Attiê, gosto de ver que os projetos que eram criticados no passado

hoje são apresentados e aplaudidos pelo atual governo. Fazem o famoso Control V,

como V.  Exa.  bem disse.  Esse projeto  da Copasa é,  nada mais,  nada menos,  o

projeto da criação da subsidiária da Cemig. Quando o governador encaminhava um

projeto de isenção fiscal para cá era um arraso: “É um absurdo porque está dando

isenção aos seus amigos”. Quero ver esses parlamentares subirem à tribuna agora,

que o governador encaminhou o projeto, e fazerem essa crítica. Estamos mantendo a

coerência. O que aplaudimos no passado continuamos aplaudindo. E digo sempre

que o que for bom para Minas terá o nosso apoio.

Portanto,  deputado  Felipe  Attiê,  quero  cumprimentar  V.  Exa.  pelo  seu

pronunciamento. A oposição votará favoravelmente a esse projeto por acreditar que é

bom para os mineiros que tenham uma empresa saudável, com as finanças em dia,

competitiva no mercado, como a iniciativa privada está.

O  deputado  Felipe  Attiê  –  Sr.  Presidente,  quando  cheguei  a  Belo  Horizonte,

contaram-me que existem as “joias da Coroa”: Copasa, Cemig e Codemig. Todos os

políticos têm olho grande sobre essas empresas, pois corre lá muito dinheiro, lá há
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muitos  empregos, muitos cargos.  O sistema político gosta disso:  cargo e dinheiro

para ser eleito. Mas nós, Sr. Presidente, não gostamos de ver a gestão pública jogada

nesse tipo de lógica. A lógica do compadrio, da boquinha para nomear os filiados

políticos. Sei que essas subsidiárias serão criadas para captar dinheiro no exterior.

Nessa crise hídrica, daqui a pouco o Banco Mundial e o Banco Interamericano vão

disponibilizar recursos, e vocês estão de olho para captar esses recursos do exterior,

abrindo essa subsidiária. Espero que as obras sejam feitas, obras que aumentem a

capacidade dos reservatórios de distribuição e até viabilizem novos negócios para a

Copasa.

Mas não podemos, Sr. Presidente, em momento algum, fazer disso o que tem sido

feito  no  Brasil:  obras  no  saca-rolha.  Nossas  empreiteiras  precisam  aprender  a

trabalhar  com  planejamento,  como  fazem  os  japoneses.  Eles  ficam  três  anos

planejando uma obra, dia e noite, e depois a fazem em dois anos. Aqui planejam em

três semanas, fazem um acordo entre as empreiteiras, à noite reúnem-se, fazem um

cartel das grandes, combinam-se os preços, acertam com o governo, põem um edital

na rua, fazem um consórcio, pegam aquilo, vão trabalhar. Quando começam a fazer a

obra, descobrem que existem 1.500 problemas, descobrem que a obra, às vezes, é

até inviável. Aí fazem a usina de gás, mas não tem gás para ligar; fazem um trilho de

ferro de até 1km, mas o trem não passa sobre aquele trilho, e depois lá para a frente

é outra bitola.

Esse  é  o  Brasil  da  falta  de  planejamento.  Esse  é  o  Brasil  das  mazelas,  da

incompetência. Sr. Presidente, até parei de ir ao exterior porque volto de lá deprimido,

pensando: gente, mas que povo; somos incompetentes demais. Vá ao Japão ver o

que é uma construtora operando. A Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, ou melhor,

todas  as  nossas  empreiteiras  deveriam  ter  vergonha  da  falta  de  planejamento  e

eficiência.  Não  podemos  ter  eficiência  somente  na  corrupção.  A  República  não

aguenta,  e  espero  que  esses  senhores  entendam  isso.  Essas  empreiteiras  são

importantes para o Brasil. Elas têm a capacidade de construção da nossa engenharia

nacional,  mas estão atrasadas porque fazem obras sem planejamento. Orçam por

R$2.000.000.000,00 e gastam R$30.000.000.000,00, vão fazendo aditivos um atrás

do  outro.  Não  há  controle  dos  gastos,  não  há  planejamento.  Isso  favorece  a

corrupção e a ineficiência, e quem paga isso é o erário.
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O Brasil não aguenta esse modelo. Esse modelo é falido, e as grandes empresas

nacionais,  que são até  internacionais,  precisam rever  seus princípios  de  atuação,

precisam mudar as suas relações com o Estado, precisam buscar um planejamento.

Não  podemos  ser  um  país  em  que,  quando  o  nosso  trabalhador  vai  fazer  um

banheiro, a água escorre para dentro do quarto, em vez de escorrer para o ralo; não

podemos ser um país que, ao se fazer uma obra da Copasa, se esquece de uma

coisa e é preciso reconstruir tudo, porque não há planejamento. Saem quebrando um

atrás  do  outro.  O  custo  é  o  dobro,  a  ineficiência  é  grande  no  nosso  setor  de

construção.  Precisamos  modernizar,  treinar  os  nossos  trabalhadores,  melhorar  a

qualidade, a produtividade. Precisamos levantar esta nação, Srs. Deputados, senão

estaremos perdidos.  A República não pode ser  como Marechal  Deodoro disse ou

deveria ter  dito.  A República  não pode ser  cada um por  si,  e  Deus por  todos.  A

República  não  aguenta  isso.  Então  precisamos  que  as  nossas  estatais  sejam

empresas sérias, capazes de ter eficiência, de levar progresso e desenvolvimento.

Que vergonha este país!

A minha cidade tem 99,9% de saneamento. De vez em quando, o PT promove uma

favela lá. Aí, como secretário de Habitação do Odelmo, vou lá e ponho água, luz,

esgoto.  Promovem  uma  confusão,  trazem  gente  de  fora,  fazem  uma  invasão

desordenada, ocupam um espaço de forma bagunçada. Não há área para escola,

posto de saúde. Aí vamos lá arrumar isso. Eu vou lá, no meio do povão, e começo a

organizar. Tiro traficante do meio da rua para abrir a rua, faço isto, faço aquilo. Para

quem acha que não trabalho duro, foram 18 mil casas e apartamentos em três anos e

três meses como secretário de Habitação. E não foi só isso. Quando fui secretário de

Habitação  de  Uberlândia,  em  Dom  Almir,  Zaire  Rezende,  Prosperidade,  São

Francisco,  eu  e  o  Alessandro  íamos  para  lá  colocar  esgoto  e  água,  como  no

Celebridade. E ainda colocar asfalto e construir piscinões para não haver enchente

nem no ano 2050. Então, na verdade,  gostamos de planejamento em Uberlândia.

Cidade planejada e organizada, coisa que o brasileiro não sabe fazer.

No Japão vi que às 15 horas se levava a boia para os funcionários, o lanche. Então,

às 14h55min, o cara já estava ao portão, no centro do Palácio Imperial, no centrão de

Tóquio. Ele fica lá, a postos, para abrir a porta, entrar o caminhão, abrir a comida,
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para o povo pegar e comer. É um povo organizado, com eficiência e produtividade.

Pode-se comer no chão da obra. Cito o Japão porque é uma ilha cheia de pedras,

maremotos, terremotos, vulcão, furacão, sei lá o que mais. Não há petróleo, não há

ouro, não há nada no Japão; só pedra, neve, maremoto, furacão.

Deputados, fui a um parque, e minha mulher estava doida para ir embora, mas vi lá

umas 200 pessoas, todas assentadinhas no chão. Misturavam uma sopa grande, e

havia uma mulher tocando órgão num parque público em Tóquio. Perguntei: o que é

isso? Converso aqui,  converso dali,  e não descubro o que era aquilo.  E a minha

mulher chamando para ir embora. Disse que só sairia dali quando descobrisse o que

era. Fui ao banheiro do parque público, e era uma limpeza, uma organização. Disse:

mas que parque público limpo, organizado! Havia 200 sem-teto morando no parque.

Pensei:  gente,  mas  os  sem-teto  tão  organizados  desse  jeito,  tão  disciplinados!

Ponham 200 sem-teto no Parque do Sabiá, no zoológico, e eles comem os animais,

quebram  tudo,  depredam  o  banheiro,  carregam  os  vasos  sanitários.  Gente,

precisamos melhorar o nível do nosso povo. E lá é assim do povo mais simples à

elite. A nossa elite também é horrorosa, porque não pensa em educar o povo, em dar

cultura para o povo, em incluir os excluídos. Precisamos mexer com este país, do

contrário não há como mexer com política aqui, a não ser para ajeitar o bolso. Aí é

fácil.

O deputado Fábio Cherem (em aparte)* – Primeiramente quero parabenizar V. Exa.

por ocupar esta tribuna com tanta energia, discursando sobre as evoluções históricas,

a respeito das companhias estatais e das companhias da iniciativa privada. Cabe aqui

ressaltar que o ciclo é muito longo. Diferentemente da vida de uma pessoa, em que

30,  40 anos é  um tempo excessivo,  para  uma nação as mudanças que ocorrem

nesse período de tempo são mínimas.

As  empresas  estatais  surgiram  para  ocupar  espaços,  pelos  quais  a  iniciativa

privada não tinha interesse. Getúlio Vargas trouxe as primeiras siderúrgicas para o

Brasil, porque ninguém da iniciativa privada tinha recurso, dinheiro nem vontade de

construir a Companhia  Siderúrgica Nacional em nosso país. A partir daí, quando o

mercado foi evoluindo, a iniciativa privada teve o ímpeto e a vontade de ocupar esses

espaços concorrentemente. Aqui, em Minas Gerais, temos realmente as três joias da
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coroa: a Cemig, a Copasa e a Codemig. E a iniciativa do governo é justamente fazer

com que a governança dessas empresas estatais, que são tão importantes para os

mineiros,  evolua.  Dessa forma,  a autorização que o  governo solicita  para que os

serviços da  atividade-fim  possam ser  efetuados  por  subsidiárias  vai  resultar,  sem

dúvida, em eficiência para a Copasa, da mesma forma como ocorreu com a Cemig.

Concorrentemente, o nosso estado vai avançando.

Apenas  em  seis  meses  de  governo,  já  se  sente  na  Copasa,  na  Cemig  e  na

Codemig  a  evolução  dessas  empresas  e  a  tentativa  de  governança  otimizada,

providenciada pelo governo do Estado. É nesse sentido que aplaudimos a iniciativa

de V. Exa., que está na tribuna. Porém, também aplaudimos o governo do Estado,

que, num curto espaço de tempo, já otimiza a Copasa, neste momento em que os

recursos hídricos devem ser bem administrados e a questão ambiental se torna, cada

vez mais, premente, quanto às nossas nascentes e quanto ao gerenciamento dos

esgotos sanitários e afluentes industriais.

Assim, deputado Felipe Attiê, concordamos em que, nos momentos históricos que

se sucedem, deve haver sempre evolução. Graças a Deus, aqui em Minas, estamos

com um governo sensível, que transforma, evolui e melhora a cada dia não só a vida

dos mineiros, mas também as empresas estatais.

O deputado Felipe Attiê – Quero agradecer o aparte do deputado Fábio Cherem e

dizer,  Sr.  Presidente,  que  esse  modelo  que  o  PT  está  seguindo,  ao  criar  essas

subsidiárias da Copasa, ao caminhar para a privatização, é um modelo tucano. É, Sr.

Presidente, uma privatização branca, mas é.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* – Quero só cumprimentar V. Exa. pelo

discurso e fazer um alerta. Há algum tempo, eu, o Durval, o Alencar e alguns dos

deputados que estão aqui estávamos em pleno exercício de mandato, foi criada a

Copanor,  com  o  discurso  de  que  ela  ia  desburocratizar  e  baratear  a  água,

principalmente nas pequenas comunidades. Essa Copanor, até então, não disse a

que veio. Se se vai ao Jequitinhonha, vê-se que há muitas reclamações. Hoje ela está

nas mãos de um homem correto, o ex-prefeito de Porteirinha, atual presidente da

Copanor.

Outro dia,  conversando com ele e com alguns deputados, ele disse:  “Olha, não
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estamos  tendo  condição  de  pagar  o  que  já  foi  feito”.  Estivemos  na  Copasa  e

conversamos com o presidente. Parece que a Copanor agora vai conseguir algum

recurso da saúde para pagar o que está devendo e levar a cabo os seus planos até o

final do ano. Graças a Deus, a situação vai se resolver nas mãos do companheiro

Alonso,  um  camarada sério.  Ele  foi  prefeito,  tem  experiência,  não é  como esses

burocratas que não sabem nem para onde vão e são colocados no cargo.

Quanto a esse projeto, estou sentindo necessidade de uma discussão maior. Ele

vem em regime de urgência, é um projeto importante e terá o nosso apoio. Eu o

conheço muito por alto. Não participei de nenhum debate mais aprofundado. Mas as

palavras de V. Exa. servem como alerta.

Espero  que  as  minhas  também  sirvam  de  alerta,  porque,  quando  se  cria  uma

subsidiária ou outra empresa, ela tem de cumprir sua finalidade.

Espero que esse projeto venha agregar e trazer benefício maior e completar o que

a Copasa faz em nosso estado. Obrigado.

O deputado Felipe Attiê – Quero ouvir essa ex-prefeita que tão bem administrou a

nossa cidade vizinha, a deputada Marília Campos.

A deputada Marília Campos (em aparte) – Muito obrigada. Serei rápida, deputado,

para não ocupar  toda a sua intervenção.  V.  Exa.  mencionou as “joias  da Coroa”.

Temos também outra “joia da Coroa”  em Minas Gerais:  o BDMG, mas muitos  se

esquecem,  porque o BDMG não teve  um papel,  ou  melhor,  teve um papel  muito

apequenado, como projeto, para induzir  o desenvolvimento econômico e social de

nosso estado.

Agora, deputado, acredito que o papel da Copasa, do BDMG e da Codemig serão

resgatados  para  que  Minas  Gerais  fique  mais  desenvolvida  do  ponto  de  vista

econômico, e, certamente, não ocorrerá o que ocorreu no passado em Minas Gerais:

privatização de fato, eliminação de estatais, como foi o que aconteceu com a nossa

querida MinasCaixa, com o Bemge e com o Credireal, no qual fui bancária durante 18

anos. Obrigada, deputado.

O deputado Felipe Attiê – Queria dizer que todo dia agradeço a Deus e rezo pelo

Fernando Henrique ter  fechado esses bancos.  Porque já imaginaram a briga que

aconteceria  nesta  Assembleia  para  nomear  diretor  de  MinasCaixa,  Bemge  e
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Credireal? Eu quero diretor de marketing. Eu quero diretor financeiro. Eu quero diretor

de operações. E partidos brigando? Aí, colocam umas figurinhas lá que, vou te contar,

não  tocam  um  carrinho  de  pipoqueiro,  mas  são  velhacos,  espertos.  De  repente,

escândalo, Polícia Federal, confusão, desvio, falcatrua, e o banco emitindo dinheiro

para os amigos, fazendo empréstimos, tudo falido como estava, tudo quebrado. Tanto

Hélio Garcia quanto Newton Cardoso e suas turmas quebraram esses bancos. Não

resta dúvida. Então, o Brasil não pode...

Gente, banco guarda dinheiro dos outros. Político não pode ter acesso a dinheiro

dos outros porque ele quer fazer política, arrumar voto, e voto o povo grita aqui, gasta

de lá, gasta o seu dinheiro. Então, não podemos ter bancos estatais nas mãos dos

estados, a não ser que seja para produzir déficits públicos e inflação. Esses bancos

públicos e os governadores do Estado estouraram o Plano Cruzado e deram 10 anos

de prejuízo para o Brasil.

Sr. Presidente, depois voltaremos a falar novamente. Agradeço a V. Exa. Vamos dar

um crédito de confiança a essa subsidiária da Copasa e esperar que haja eficiência,

boa gestão e aplicação dos recursos públicos. Muito obrigado.

*– Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite* – Sr. Presidente, deputadas, na verdade, deputada Arlete

Magalhães, que permanece aqui, fiel, para nos ouvir – não é, Arlete? Queria saudar a

deputada e os deputados. Meu sempre líder deputado Dilzon Melo está ali, atento a

nossa fala.

Deputado Dilzon Melo, a metamorfose ambulante se consolida neste Plenário. O PT

é a metamorfose ambulante.  Aquele  partido  que criticava aqui  a  desoneração da

tributação nos apresenta uma desoneração da tributação. Eu quero pegar os anais da

Assembleia  para  ver  os  discursos  inflamados  do  PT  contra  o  projeto  que

apresentaram agora. O PT era contra a privatização. E agora vai privatizar a Copasa.

O  deputado  Felipe  Attiê  estava  dizendo,  de  forma  muito  acertada,  que  é

privatização. É interessante, mas o governador Pimentel, quando era prefeito de Belo

Horizonte,  privatizou  uma  parte  da  Copasa.  As  ações  que  a  Prefeitura  de  Belo

Horizonte tinha foram vendidas. O deputado João Alberto é novo, mas se lembra das
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coisas. O pai dele estava à época no Tribunal de Contas. Ele, que se lembra daquela

briga, devia ser menino, mas estava acompanhando a venda da Copasa. Pimentel,

quando prefeito de Belo Horizonte, vendeu uma parte da Copasa. Felipe Attiê,  foi

vendida  a  parte  da  qual  os  belo-horizontinos  eram  donos.  Pimentel  a  vendeu,

privatizou. Ele entregou essa parte aos estrangeiros.

É interessante ouvirmos a deputada Marília Campos falar  sobre a Copasa. Aqui

está o secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana dos governos Aécio

e Anastasia, o deputado Dilzon Melo. Qual a cidade que mais recebeu recursos da

Copasa? Fale ao microfone, por favor. Foi V. Exa. que liberou o recurso.

O  deputado  Dilzon  Melo  (em  aparte)  –  Com  muito  prazer.  Foi  a  cidade  de

Contagem. À época, tínhamos a grande parceria da prefeita. Sabendo das grandes

obras e dos investimentos, eles recorreram. Fizemos reuniões constantes, incluindo

deputados  federais  que  nos  ajudaram.  Em  momento  algum,  ela  dirá  que  não  foi

agraciada e atendida plenamente nos investimentos. Foi uma grande prefeita, porque

venceu desafios graças ao apoio que recebeu da Copasa para cumprir promessas de

muitos anos, que não se efetuavam em Contagem. A Marília, consciente que é, boa

prefeita que foi, vai reconhecer o trabalho que fez, tanto que ela faz aqui menção ao

BDMG. À época, ela também recorreu a empréstimos junto ao BDMG. Não sei se

com a mesma desenvoltura e com o mesmo sucesso, mas ela recorreu.  Embora

Contagem tenha um grande orçamento, seus desafios eram muito maiores. Ela os

venceu,  graças ao apoio de um governo que não segregou adversários, que não

distinguiu adversários e que a premiou com grandes recursos.

O deputado João Leite* – Parabéns, deputado Dilzon Melo. Penso, como V. Exa. e

como o senador  Aécio Neves,  ex-governador.  As cidades não têm culpa de o PT

governá-las. V. Exa. e o governador Aécio Neves fizeram bem. Amamos Contagem. V.

Exa. talvez tenha feito o maior investimento em saneamento da história de Contagem.

O mais querido, Aécio Neves, fez isso.

É interessante também a crítica ao BDMG. V. Exa. pode nos ajudar. Ainda bem que

está  aqui  para  nos  ajudar.  O  BDMG muitas  vezes  recorria  ao  BNDES,  que  não

passava dinheiro para Minas Gerais. O BNDES passava, por exemplo, dinheiro para

a Bolívia.  Está  aqui  um documento:  “Uma estrada fantasma volta  a  assombrar  a
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Bolívia.  A  obra  da  estrada  Villa  Tunari-San  Ignacio  de  Moxos  foi  acusada  de

superfaturamento, falta de transparência na licitação e no financiamento do BNDES,

que  aceitou que  a  rodovia  atravessasse o  Tipnis,  um parque nacional  e  território

indígena”.  Vejam:  dinheiro  do  BNDES  numa  estrada  na  Bolívia,  numa  estrada

fantasma, deputado Felipe Attiê.

A deputada Marília está aqui cobrando o porquê de o BDMG não ter investido em

Minas Gerais. A cara do PT não queima? Deputado Dalmo Ribeiro Silva, não lerei

tudo, porque o texto é grande. O Lula, com o Evo Morales, acertou com a empresa

OAS para essa fazer a obra, porque lá não havia licitação. O acerto foi para ser a

OAS. Houve uma caminhada contrária dos indígenas até La Paz: são quatro mil e

tantos metros a pé. Morreu gente. Houve gente presa por causa da manifestação.

Temos o genocídio dos indígenas que lutaram contra a OAS na Bolívia. Não sabemos

de nada disso. Outra empresa entrou no lugar da OAS. Foi repassado o valor de

US$226.000.000,00.

Aí, Lula e Evo Morales assinaram um acordo de cooperação para estrada. E foi

então  substituir  a  OAS –  porque  os  indígenas  não a  queriam mais  –  a  Queiroz

Galvão. Gente, é um verdadeiro escândalo. E temos de ouvir aqui que o BDMG não

investiu em Minas Gerais. Temos de aguentar ouvir essas coisas, enquanto Lula e o

PT investiam na Bolívia.

Está aqui outro documento, deputado Dilzon Melo. V. Exa. não sabia disso nessa

época,  lutando lá para ter  recursos,  as portas fechadas para Minas Gerais,  o PT

perseguindo Minas Gerais. Está aqui o documento. O progresso não chegou, mas a

estrada ficou em US$1.000.000.000,00. A mais cara no Peru. (– Lê:)

“Todas as tardes a vida palpitava selvagemente na parte inferior de uma lagoa, em

uma  região  amazônica  do  Peru,  tão  fértil  como  seu  nome:  Madre  de  Diós.  Os

camungos, pássaros típicos da região, estendiam com suas plumagens”. Foi aqui que

o BNDES investiu R$1.000.000.000,00 dos brasileiros – R$1.000.000.000,00 – numa

estrada no Peru. Seis meses antes do final do mandato de Lula, ele inaugurou aquela

ponte, Estado do Acre com Madre de Deus, ao lado do então presidente Alejandro

Toledo. “Essa ponte é o coração e a alma do nosso ardor para a integração latino-

americana. Vamos deixar de ser presidente, mas nossa dedicação e integração vai

acabar mesmo com nossas vidas”, disse Alejandro Toledo.
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É o foro de São Paulo. Não investe em Belo Horizonte, não investe no metrô de

Belo Horizonte, não investe na BR-381. O PT não investiu em Minas Gerais,  mas

investiu  US$1.000.000.000,00 numa estrada  no Peru.  Depois  jogou esse dinheiro

fora, na outra estrada, lá na Bolívia.

Agora, as perguntas para o BNDES sobre essas estradas: existe alguma previsão

de liberação de dados do financiamento a projetos no exterior, por via de empresas

brasileiras, pré-embarque, pós-embarque, com dados divididos por projetos? O banco

pretende  divulgar  informações  específicas  sobre  valores  e  condições  de

financiamento por projeto depois que os contratos forem assinados e não durante as

negociações? O banco diz que está tudo esclarecido. Quero saber: quem conhecia

essa estrada de US$1.000.000.000,00 no Peru, Dilzon Melo? Quem conhecia essa

estrada que atravessou o Tipnis, na Bolívia, onde houve a morte de tantos índios?

Ninguém no Brasil sabe.

O  BNDES  foi  notificado  por  causa  investigações  nos  Estados  Unidos.  Quem

negociou  empréstimo pelo  governo  argentino?  Quais  foram  os  representantes  do

governo  argentino  que  estiveram  no  banco  nessas  negociações? O BNDES teve

conhecimento das investigações conduzidas pela Securities and Exchange Comission

por meio da CGU. A investigação está em curso. É importante dizer, Carlos Pimenta,

representando  com  muita  seriedade,  com  muito  trabalho  o  Norte  de  Minas,  o

Jequitinhonha,  a  região  central  de  Minas  Gerais,  que  o  seu  Norte,  o  seu

Jequitinhonha, a região central de Minas Gerais, que V. Exa. representa, não teve

investimento; mas, neste momento, o que nos dá algum entusiasmo, Prof. Bandeira,

aqui  presente, é que o governo americano está investigando.  O FBI vem aí  para

saber quem negociou esse dinheiro da Argentina. É muito grave.

Com muito prazer,  concedo aparte ao deputado Carlos Pimenta, sei que ele vai

contribuir  muito neste debate,  mas não podemos nos esquecer:  o governo do PT

investiu na Bolívia, no Peru, no metrô de Caracas, essa roubalheira na Petrobras e

esqueceu o nosso norte, o seu norte, excelência.

O  deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  –  Caríssimo  deputado  João  Leite,

agradeço este aparte. V. Exa. nos mostra, com dados, as ações do BNDES, banco de

fomento  que  poderia  estar  investindo  no  nosso  país,  que  não  tem  infraestrutura
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alguma. Em época de safra,  os produtores de soja perdem 30% da sua colheita.

Estou falando de milhões de toneladas que vão para o lixo, porque os caminhões

ficam parados, os portos não têm condições de exportar  tudo isso.  Fico até triste

quando penso no Norte de Minas. Vejo essa cifra de bilhões de dólares para fazer

estradas no Peru, para investir em Cuba, em países africanos, perdoando-se suas

dívidas.  No Norte  de  Minas,  existem 20 barragens  projetadas  pelo  Departamento

Nacional de Obras contra a Seca – Dnocs – e pela Codevasf há quatro décadas. A

Barragem de Jequitaí vai regularizar as águas do São Francisco e permitir a irrigação

por gravidade em 38.000ha, além de gerar energia. Sabem o que aconteceu? Três

meses antes das eleições foi finalmente anunciada a construção dessa barragem. O

pessoal da Codevasf foi para lá e levou um caminhão de foguete, fez uma girândola

de foguete, algo jamais visto. As máquinas entraram rasgando, o rio corre dentro de

uma garganta, de um cânion. Rasgaram de um lado, rasgaram de outro e decidiram

que ali seria construída a barragem. Foi só acabarem as eleições que as máquinas

sumiram, tomaram Doril. Não há nenhuma máquina em Jequitaí. Ficaram apenas os

buracos.

A  BR-367,  projetada  por  Juscelino  Kubitscheck,  ligando  Diamantina  ao  litoral

brasileiro,  é  uma  beleza.  Perto  de  Diamantina,  não  há  acostamento,  não  há

segurança. Subindo um pouco mais, há um trecho de 60km sem asfalto. Os carros

gastam  quatro  horas  para  atravessá-lo  em período de seca,  os  caminhões  ficam

atolados por dias em período de chuva. De Almenara até Salto da Divisa não há

asfalto.  A estrada foi projetada há tantos e tantos anos. Dizem que a BR-381 é a

Estrada da Morte.  Vejam a BR-251,  perto de  Francisco Sá.  Não há um dia sem

acidente fatal. O pior é que quando as pessoas sofrem acidentes, ficam feridas ou

morrem, sequer têm lugar para onde serem levadas. A cidade de Francisco Sá, o

epicentro dos acidentes, não tem hospital digno nem nada.

Estamos vendo que o PT, em âmbito nacional, é um partido de validade vencida, é

um partido que deveria ter a dignidade de dizer: “Erramos, acabamos com o País,

vamos nos afastar, vamos buscar outra eleição para presidente, vamos dar um jeito”.

Mas ficam insistindo. A presidente vai à imprensa dizer: “Não saio, não caio, ninguém

me tira”. Como é isso? O Fernando Collor perdeu o cargo de presidente por causa de
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um  Elba,  um carrinho velho  da  Fiat.  E  agora  vemos  bilhões  sendo roubados  da

Petrobras, investimentos a fundo perdido em países sul-americanos.

Querem  construir  uma  esquerda  que  só  existe  na  cabeça  de  pessoas

esquizofrênicas da América do Sul,  pegando a Argentina, a Bolívia e criando uma

ilusão. São maníacos pelo poder e não querem largar o osso. Eles estão acabando

com o País. Façam uma pesquisa para ver se esse pessoal ganha. Não tem jeito.

Enganaram todo mundo. Já passou o tempo. Temos de ir para frente.

É preciso que haja uma reunião dos partidos sérios, das pessoas sérias, para tentar

dar algum rumo ao nosso país. Essas informações que V. Exa. nos traz nos enojam,

causam-nos dor.

Vemos,  no Norte  de Minas,  as  pessoas  morrendo.  Na Bahia  as  pessoas  estão

morrendo agora  por  um vírus  novo,  que tira  a mielina dos nervos,  e  as  pessoas

morrem  paralisadas.  São  dezenas  e  dezenas  de  casos.  Isso  está  acontecendo.

Estamos nas mãos do destino e nas mãos de Deus, porque, nas mãos desse povo,

não estamos mais. Não me sinto governado por esta atual presidente. O País está

sem rumo, sem comando, e estamos vendo o que está acontecendo.

Então, parabéns. Temos de fazer desta tribuna uma trincheira, denunciar dia e noite

até que esse povo tome vergonha na cara, saia do Palácio do Planalto e deixe os

verdadeiros brasileiros governarem este país.

O deputado João Leite* – Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu sabia que

traria um brilho a esta nossa manifestação.

Queria,  líder  Dilzon  Melo,  só  pontuar  aqui  umas  questões.  Eu  falava  daquele

empréstimo  do  BNDES  para  a  Argentina.  Ele  foi  feito  para  se  comprarem  25

aeronaves para uma empresa argentina chamada Austral Linhas Aéreas. Fizeram um

financiamento de 85% para compra das aeronaves. É dinheiro brasileiro, Dalmo, para

comprar avião para uma empresa argentina.

Há algo aqui impensável.  Havia um dinheiro do BNDES com o Equador. O Lula

acertou com Rapael Correa que a Odebrecht iria fazer a obra. O BNDES atrasou a

liberação do recurso. O Equador multou o BNDES. Sabe quem pagou a multa? A

Odebrecht.  Dilzon Melo, nunca ouvi  falar  uma coisa dessas. Todos podem ajudar,

dado o conhecimento que têm. Abram na internet o site Brio, onde estão colocados
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esses documentos. Há um aqui impressionante em relação à Linha 5 do metrô de

Caracas. O Brasil, com o dinheiro dos brasileiros, está fazendo a Linha 5 do metrô de

Caracas. Depois dos 13 ou 14 anos de governo do PT, Belo Horizonte só tem a Linha

1, com 27km, mas já estão na Linha 5 em Caracas. O BNDES já desembolsou 92%

de empréstimo da obra, que está seis anos atrasada.

O deputado Dilzon Melo (em aparte) – Meu prezado amigo João Leite, sabemos

que  essa menção que V.  Exa.  faz  foi  só um artifício  usado pelo  PT para  que o

dinheiro voltasse em nível de propina. Todos sabemos. Assim foi feito empréstimo

para  Cuba,  para  a  Venezuela,  para  a  Bolívia,  todos  de  partidos  tidos  como

“companheiros”. Não é que o País tivesse interesse em executar obra lá, não. Ele

tinha interesse é na volta da propina. É por isso que rolou tanto dinheiro nas mãos por

onde eles dizem ser por legalidade, doação aos partidos dos trabalhadores, que é o

PT. Foi tanto dinheiro assim, de mão beijada, que as empresas, no reconhecimento

da bondade, deram e ofereceram ao PT. Como são liberais, como são bondosos! Por

que não acontecia isso, então, com as entidades filantrópicas, com os hospitais que

precisavam dele? Tinham de dar exatamente para o partido dominante do poder no

Brasil.

Quero  aqui  também  falar,  para  subsidiar  o  que  V.  Exa.  está  falando,  sobre  o

contrassenso do PT,  pois  pregam uma coisa  e  fazem  outra.  Os  valores  éticos  e

morais do PT mudam de uma hora para a outra. No passado diziam ser contra a

privatização;  hoje  são  totalmente  favoráveis.  Falavam  dos  investimentos  que

deveriam ser feitos no social, subsídio social, investimento social, como era o caso da

Copanor, que foi criada não para dar lucro, mas para sanear uma região pobre, que é

a do Jequitinhonha, do Norte de Minas. Engraçado como os valores mudaram. Há

seis meses não investem R$1,00 na Copanor. Embora o deputado Carlos Pimenta

tenha dito que o atual presidente da Copanor é um ex-prefeito de Capelinha,  fico

imaginando, como diligente e prestativo que é, o que está fazendo lá.

Porque sem dinheiro, sem investimento, as obras de infraestrutura daquela região

pobre deixaram de ser prioritárias. Não vou falar em estradas, em rodovias e muito

menos em asfaltamento. Vou falar de saneamento básico. Continuam tirando água do

rio  para  beber.  Continuam  com  esgoto  a  céu  aberto,  porque  a  empresa  que  foi
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construída e constituída para ajudar os que menos precisam hoje não tem finalidade.

Há seis meses estão a ver navios, e foram as primeiras cujos responsáveis foram

nomeados. Fazendo o quê, eu não sei.

O BNDES, que deixou de mandar tanto dinheiro para Minas Gerais, que deixou de

subsidiar  o BDMG, que ajudou tantas prefeituras do PT, também sacaneou Minas

Gerais,  como  a  Dilma  sacaneou  em  relação  ao  empréstimo  que  fizemos  na

Assembleia para o Caminhos de Minas. Não mandou o dinheiro, porque o governo

era  do  PSDB.  Bastou que entrasse o  Fernando da Morte  Pimentel  para  que ela

encaminhasse o recurso,  não obstante o recurso jurídico que havia feito  o nosso

governador Alberto Pinto Coelho, que, por desídia do governo atual, não entrou com

recurso, postergando a remessa desse dinheiro. É tudo, na verdade, deputado, um

conluio; é um bando, é uma quadrilha que formam para desviar o recurso público.

Não me causa surpresa investimento nenhum feito fora do Brasil. Aqui a sacanagem

era tão grande que não havia  mais  como fazer  voltar  o dinheiro para quem eles

queriam;  então,  tínhamos  de  buscar  parceiros  novos  fora  do  Brasil.  Mas,  para

sacanear, são achados em todo lugar. Acharam na Bolívia, acharam na Venezuela,

acharam em Cuba, todos parceiros pró-comunistas, que estavam de acordo. Não foi

assim que foi criado o Mais Médicos? Pagavam a eles mixaria, mas a grande fatia do

bolo era passada para quem? Para o presidente de Cuba, o ditador de Cuba, e parte

voltava para o PT, do Brasil. É assim que se governa um País que hoje não tem rumo,

não tem caminho, não tem planejamento. A própria presidente já dá demonstração de

fraqueza  dizendo  que  não  vai  cair,  pois  ela  mesma  não  tem  segurança  disso.

Lamentamos esse contrassenso do PT, que fala uma coisa, prega outra e não faz

coisa nenhuma. Perdemos uma eleição, vamos reconhecer isso a todo o momento,

mas vamos pagar  com um sacrifício  miserável  quatro  anos de desgoverno nesse

desmando que está aí: um secretariado que não sabe o que faz, não sabe para onde

vai e, outra coisa, não sabe o que vai fazer daqui para frente. E nós vamos pagar o

preço.

O deputado João Leite* – Obrigado, deputado Dilzon Melo. Eu tenho chamado de

metamorfose  ambulante,  mudaram  tudo.  Agora  eles  gostam  de  privatizar.  Quero,

deputado Dalmo Ribeiro Silva, agradecer os documentos que foram repassados pela

Luíza Barreto, que faz parte da consultoria na Minoria da Assembleia Legislativa.
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O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Muito obrigado, deputado João Leite.

Estou ouvindo atentamente suas manifestações, aliás todas vindas exclusivamente

da verdade e,  principalmente,  trazendo ao Parlamento  a situação de penúria que

estamos vivendo em Minas e no Brasil.

Gostaria também de me manifestar quanto ao Sul de Minas. V. Exa., com certeza, é

tão bem-vindo ao nosso Sul de Minas, tão querido por Ouro Fino, Jacutinga, Borda da

Mata...

O deputado João Leite* – Monte Sião, do nosso Oscar.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)  –  Exatamente.  Quero  também,

deputado  João  Leite,  falar  da  Rodovia  290.  V.  Exa.,  todas  as  vezes  que  vai  a

Jacutinga, precisa passar por ela. Não temos mais a quem apelar. Não temos mais a

quem recorrer.  Absolutamente  ninguém nos ouve,  nem secretário,  nem diretor  do

DER, nem governador, ninguém.

Está havendo de cinco a sete vítimas fatais nessa rodovia. Só para que V. Exa.

tenha ciência, na rodovia de Pouso Alegre, na divisa com São Paulo, hoje são 8.500

veículos rodando por dia. Todos os radares estão desativados; não há a balança que

deveria  estar  ali  para  fazer  impedimento  de  carretas,  de  veículos  pesados  que

matam.

Recentemente, deputado João Leite, a Câmara Municipal de Ouro Fino promoveu

uma audiência pública para discutir com os vereadores dessa cidade, de Jacutinga,

de Monte Sião e de Inconfidentes o que será de nós do Sul de Minas com esse

descaso do governo. Foi apresentado um vídeo: durante a campanha, o Pimentel

esteve em Pouso Alegre e manifestou que a primeira obra do Sul de Minas seria a

rodovia 290, como uma homenagem a toda a região e, principalmente, às vidas que

estavam praticamente sendo ceifadas pelos trágicos acidentes. São decorridos sete

meses, praticamente oito, e não houve até agora nenhuma providência do governo

estadual.

Quero, mais uma vez, fazer um apelo com veemência. Mais ou menos 10 anos

atrás,  o Ministério  Público  entrou  com uma ação civil  pública,  em decorrência  de

buracos  na  rodovia,  e  conseguiu  interditar  a  pista,  para  garantia  das  próprias

pessoas. O governo do Estado foi compelido a agir, como réu. Hoje estamos fazendo,
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com certeza, a mesma gestão para que o Ministério Público aja, por suas disposições

constitucionais. O que não podemos é nos conformar com a situação de desprezo, de

descaso do governo com a rodovia 290 e com outras rodovias que absolutamente

não têm recebido nenhum reparo, nenhum conserto, nem de buracos.

O nosso requerimento, deputado João Leite – estou terminando – foi, logo no início

desta  legislatura,  encaminhado  ao  governador.  Fizemos  todo  o  trabalho,

apresentamos  a  ele  toda  a  documentação.  O  movimento  SOS  na  cidade  já  foi

solicitado em caráter de urgência urgentíssima. Sabe qual foi a resposta? Nenhuma.

Nosso  Sul  de  Minas,  deputado  João  Leite,  nenhuma resposta  obteve  até  agora.

Tenho feito várias interpelações em todas as comissões; tenho feito requerimentos,

principalmente  para  conhecer  as  prioridades  de  recuperação,  de  acostamento.

Lamentavelmente ele tem se negado a dar qualquer informação. Estamos perdendo

vidas. É só ligar na Rádio Difusora para ouvir que tivemos acidente novamente. Não

há acostamento, não há sinalização.

Mais uma vez, estamos aqui. Espero que V. Exa. nos ajude nessa empreitada com

todos os deputados, porque não existe mais possibilidade de tratarmos o nosso Sul

de  Minas  e,  principalmente,  a  rodovia  290  com  esse  verdadeiro  descaso.  Hoje,

deputado, ela já é conhecida como a rodovia da morte, lamentavelmente. Faço esse

apelo e conto com V. Exa. nessa luta, mais uma vez, em defesa de nossa região.

O deputado João Leite* – Muito obrigado, presidente. V. Exa., como sempre, é tão

cordato em relação a mim! Não abro mão de escrever o seu livro, o Livro de Hely, os

melhores momentos. Quero que esteja no livro aquele momento, deputados Dalmo

Ribeiro  Silva  e  Dirceu Ribeiro,  quando o  deputado Hely  Tarqüínio  era  o  líder  da

oposição da Assembleia,  viu,  Prof.  Bandeira? O Prof.  Bandeira aqui  representa  o

Movimento Patriota.

O senhor  é muito bem-vindo,  Prof.  Bandeira,  com todos os participantes desse

movimento em defesa do Brasil. O senhor nos honra muito com a sua presença e

com  a  sua  luta  em  favor  do  nosso  País,  junto  a  suas  companheiras  e  seus

companheiros.

Mas, então, ele era o líder da oposição, o deputado Hely Tarqüínio, e um dia me

chamou e  me convidou,  deputado Dalmo,  para  discutir  a  dialética  das bancadas,
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depois da reunião do Plenário da tarde. Eu disse a ele: “Hely, fui jogador de futebol.

Hely, esse negócio da dialética, não sei não”.

Eu queria, deputado Hely Tarqüínio, dizer que a fala do deputado Dalmo Ribeiro é

muito importante: a rodovia 290 não poderia existir mais como está. Quero fazer uma

solicitação ao deputado Dalmo. O discurso dele alcança todos nós e estamos vendo

que, se não houver uma grande pressão, nada acontecerá, porque o Brasil resolveu

investir  fora,  em  Cuba.  Os  números  estão  aqui.  É  impressionante:  foram

R$1.000.000.000,00 investidos numa estrada no Peru. Não tem sentido isso. Então, a

minha  sugestão  é  que  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  nos  lidere  numa  frente

parlamentar da MG-290. A situação é muito grave. Precisamos nos unir e pressionar

muito e lutar muito.

*– Sem revisão do orador.

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

O deputado Rogério Correia – Deputados e deputadas, também solicitei  fazer a

discussão  desse  projeto,  porque  ele  é  importante  para  viabilizar,  como  venho

dizendo, o andamento e o funcionamento do Estado de Minas Gerais e do governo de

Minas.

Hoje  tive  a  oportunidade  de  falar  sobre  esse  tema,  por  meio  do  projeto  dos

depósitos judiciais.  Tenho certeza de que o projeto dos depósitos judiciais  vai ser

fundamental  para  que  o  governo  de  Minas,  o  governador  Fernando  Pimentel,  o

governador de todos e de todas as mineiras, o governador de Minas e das Gerais,

possa realizar seu programa de governo.

É óbvio que o governador Fernando Pimentel não podia ficar de braços cruzados

esperando  a  banda  passar  ou  o  tempo  passar.  O  governador  precisa  buscar

alternativas  para  que  o  Estado  funcione  e  para  que  ele  possa  cumprir  seus

compromissos. Aliás, isso é obrigação de governo. Todo governo eleito precisa buscar

alternativas,  se  não  buscá-las,  institui-se  o  não  governo,  e,  portanto,  seus

compromissos de campanha vão embora. Então, o governador tratou, em primeiro

lugar,  de  acertar,  especialmente,  com  os  servidores  públicos,  com  o  objetivo  de

melhorar o serviço público, uma pauta que estava parada, que não era a do governo

anterior. Não era prioridade do governo anterior acertar compromissos e melhorar os



1462
____________________________________________________________________________

salários dos professores e das professoras, dos servidores da saúde, da segurança

pública.

Como não era esse o objetivo do governo passado, assistimos a um choque de

gestão que estrangulou o serviço público e o fez ficar sem funcionamento adequado.

As  escolas  ficaram  arrebentadas;  o  professorado,  desanimado;  os  hospitais,  não

construídos; enfim, deixaram um quadro também na saúde muito grave. Foi assim

que  encontramos  Minas  Gerais,  acrescida  de  outro  problema:  a  falência  ou  a

quebradeira. Já vínhamos alertando há muito tempo que Aécio tinha quebrado Minas.

Quando falamos Aécio, estamos nos referindo ao governo do PSDB, que durante 12

anos exerceu em Minas Gerais o choque de gestão.

Tenho  chamado  a  atenção para  o  fato  de  que  esse  choque de gestão  não foi

suficiente nem conseguiu que Minas Gerais entrasse no tão alardeado déficit zero e

das finanças públicas adequadas em Minas. Não, encontramos as finanças de Minas

completamente no buraco. Só neste ano – e não digo como palavra da oposição –,

tivemos de aprovar um orçamento com um déficit de 7,2 bilhões. Esse orçamento foi

aprovado por unanimidade pelos deputados, que viram que havia um déficit de 7,2

bilhões. Ou seja, o governo está quebrado, e assim ele foi entregue.

Fico  bobo  de  ver  as  análises  imediatistas  que  são  feitas,  de  que  esse  é  um

problema do governador Fernando Pimentel, como se o PSDB não tivesse governado

Minas Gerais por 12 anos e a dívida não tivesse passado do governo Itamar Franco,

de 24 bilhões, para 100 bilhões. Foi o que aconteceu desde Itamar Franco até agora,

durante o governo do PSDB. Em outras palavras, Minas foi encontrada quebrada,

sem  gestão  e  com  o  seu  serviço  público  deteriorado.  É  esse  o  quadro  que  o

governador  Fernando  Pimentel  encontrou  em  Minas  Gerais,  fruto  da  política  do

PSDB. Esta é a realidade de Minas Gerais.

O que  o  governador  Fernando  Pimentel  está  fazendo?  Primeiro,  acertando  um

pacto  com  os  servidores  públicos  para  melhorar  o  serviço  público.  E,  agora,

precisamos encontrar caminhos que permitam ao Estado de Minas Gerais honrar os

compromissos financeiros que estão sendo feitos para a execução do programa e

para a retomada do caminho do desenvolvimento. Com esses 6 bilhões, se der tudo

certo – amanhã vamos aprovar o projeto -, o Estado poderá fazer investimento. Esses
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recursos  são  fundamentais  para  isso  e  estão  nos  bancos  sendo  usados  para

especulação financeira. É dinheiro que fica nos bancos, uma parte no Bradesco, onde

é feita a sua especulação. Ora, é melhor que fique lá, rendendo juros de especulação

financeira, ou seja, aplicado em setores fundamentais no Estado de Minas Gerais? A

nossa  opção  é  a  segunda.  Nossa  opção  é  não  deixar  esse  dinheiro  na  ciranda

financeira, onde está hoje. E isso será feito com segurança jurídica e com segurança

para as pessoas. Para quem ganhou alguma causa na Justiça e vai receber dinheiro,

o fundo de reserva é a garantia do Estado. Portanto, é um recurso que será bem

utilizado num momento crítico para Minas Gerais.

Repito que o governo passado lançou mão disso, no meu entendimento, de forma

ilegal, e na forma de confisco de uma previdência futura, da aposentadoria futura dos

servidores públicos. Ele retirou recursos que eram dos servidores, passou-os do caixa

da previdência, da aposentadoria, para o caixa único, e lá foram gastos. Hoje não

existe nem um centavo na previdência dos servidores públicos, o que está onerando,

portanto, o caixa do Estado. Foi mais uma herança maldita deixada pelo governo do

PSDB ao governador Fernando Pimentel.

Esse quadro de Minas Gerais é suficiente para que as pessoas enxerguem agora o

tipo de discurso que está se tentando fazer no Brasil e em Minas Gerais sobre o PT.

Há  uma  espécie  de  criminalização  desse  partido,  e  isso  não  é  bom  para  a

democracia. Falam de corrupção, como se o PT a tivesse inventado. Não digo que no

PT não haja corruptos, alguns já foram pegos com a boca na botija e devem ser

punidos.  Mas  também  foram  pegos  corruptos  do  PSDB,  do  PFL,  do  PDT,  dos

Democratas.

Nenhum  partido  está  isento  desse  acontecimento.  Nenhuma  religião,  até.  Há

religiosos desonestos em todas as religiões – podem procurar  que acham. Assim

como há honestos. Há problemas em todos os setores da  sociedade.  Mas Hitler,

deputado  Hely  Tarqüínio,  resolveu  dizer  que  o  problema  da  Alemanha  eram  os

judeus. Deu no que deu: os judeus foram perseguidos por uma massa de alemães

inteligentes,  mas  que  foram  convencidos,  pela  máquina  publicitária,  de  que  o

problema da Alemanha eram os judeus. Agora, falam que o problema do Brasil são os

petistas, e há gente que acredita e que vai repetindo isso; há deputados que vão
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alimentando  essa  ideia,  como  faz  a  imprensa.  Isso  é  ruim  para  o  sistema

democrático,  porque  o  PT  foi  fundamental  para  a  democracia  brasileira  e  é

fundamental como experiência de divisão de renda, do Bolsa Família, do Minha Casa

Minha  Vida,  ou  seja,  de  um  programa  social,  que  o  Brasil  ainda  não  tinha

experimentado, para tirar 40 milhões de pessoas da miséria. Tudo isso é jogado fora

para dizerem que esse projeto não presta e é preciso substituí-lo por outro.

Mas esse outro, como não consegue ganhar nas urnas, tenta se estabelecer por

meio de golpes e da criminalização dos partidos. É isso o que está acontecendo no

Brasil.  E  há  pessoas  bem informadas  que  repetem  várias  vezes  essa  ideia.  E  a

intenção não é disputar o eleitorado daqui a quatro anos. Ora, o senador Aécio Neves

já passou do ridículo: a cada dia busca fazer no Brasil um golpe diferente. Foi até a

Venezuela tentar derrubar o governo venezuelano, porque ele não aguenta ver um

sistema que não é o que ele defende, sem achar que aquele governo é autoritário e

que  ele  foi  eleito,  sei  lá  por  quem,  para  estabelecer  uma nova  ordem,  diferente

daquela  em  que  ele  mesmo  foi  eleito.  Isso  não  pode!  Não  é  democracia.  Ficar

apregoando o  impeachment  e a saída de pessoas não é democrático. No Brasil há

pessoas que vão para as ruas pedir a volta da ditadura militar e não são presas. Fico

bobo de ver isso. Na Europa, quem pedir a volta do fascismo é preso. Isso é proibido

na Europa, porque o regime que foi estabelecido naquela época foi antidemocrático e

tirou  a  liberdade  das  pessoas.  O  regime  militar  fez  o  mesmo no  Brasil,  mas  as

pessoas vão às ruas pedir a volta da ditadura: “Eu quero ditadura militar; eu quero o

regime militar; xô, PT; fora, PT; comunistas; Cuba; Bolívia; bolivarização; mensalão;

petrolão”! Tudo isso para criminalizar um partido e dar abertura para algum tipo de

golpe, seja no Poder Judiciário ou no Parlamento, com as alianças espúrias e de

oportunidade  que  fazem.  A  ideia  é  tentar  um  golpe,  estabelecido  dentro  da

“legalidade”, entre aspas, mas golpe do mesmo jeito. Porque é apenas com o voto

que se pode rever o que aconteceu, e esse voto será dado daqui  a quatro anos,

porque é isso que estabelece o regime democrático. Então, eu pediria aos deputados

que tivessem cuidado com esse tipo de coisa.

Por  exemplo,  falam muito em petrolão. Hoje a  Folha de S.Paulo  noticiou que o

Anastasia será investigado na Operação Lava Jato, porque dinheiro de Minas Gerais
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também iria para o lava jato do Youssef. Ou seja, ele também vai ser investigado. O

dinheiro de Furnas será investigado, como também já disse aqui – pena que ainda

não foi. O recurso que Aécio Neves recebeu das empreiteiras que estão na Petrobras

são superiores aos recursos recebidos das mesmas empresas por Dilma Rousseff. E

da mesma forma: caixa um legalizado, que eles estão chamando de extorsão. Este é

o  método  utilizado  no  Brasil,  do  qual  discordo:  o  financiamento  privado  de

campanhas. Mas esse financiamento está em curso. Não usei na minha campanha.

Minha  campanha  custou  R$220.000,00,  e  fiz  a  opção  de  não  receber  nem  um

centavo de empresas. Mas não acho que o deputado que recebeu dinheiro de alguma

empresa está fora da lei. Ele está dentro da lei; essa legalidade exite. A lei permite

isso. Foi opção minha não fazê-lo, mas isso não significa que os outros são imorais,

ilegais,  bandidos.  Não.  A Dilma recebeu dinheiro  de empreiteira  como receberam

Aécio  Neves,  Marina  Silva  e  todos  os  presidenciáveis,  todos  os  candidatos  a

governador  e  quase  todos  os  deputados  estaduais  e  federais  deste  Brasil,  com

raríssimas exceções – e sou uma delas, como os deputados Hely Tarqüínio e Dirceu

Ribeiro. Mas somos poucos, deputados. A imensa maioria aqui – do PT, do PSDB, de

todos os partidos – recebeu dinheiro de empresa, o que não os faz menor do que

nós, de jeito algum.

Isso é uma opção, é legal, é dentro da legalidade. Agora, transformar isso em crime

e querer cassar uma presidente da República e um governador do Estado porque

perderam a eleição. Aí, não. Aí é golpe. Sempre que vejo esse debate, penso que

isso não pode passar para a sociedade como um debate único, como uma verdade

absoluta, presidente.

Às vezes acham que sou intransigente. Ah, você está lá, o seu papel é votar, que

você é governo. Vamos votar. Hoje, por exemplo, o Plenário está vazio e eu posso

falar porque não estou atrapalhando votação nenhuma. Amanhã eu vou ficar calado e

vou  votar.  Mas  o  debate  das  ideias  tem  de  ser  feito,  senão  você  forma  um

pensamento único, como a grande mídia forma no Brasil e manipula o pensamento

das  pessoas.  Foi  o  que Hitler  fez  na  Alemanha,  e  aí  os  judeus  passaram a  ser

responsáveis. Como agora querem dizer que o PT é o responsável. Esse discurso é

pobre, é paupérrimo.
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O problema da corrupção não nasceu com um partido  político.  O problema da

corrupção é inato no ser humano e tem de ser combatido sempre ali. Disso ninguém

está livre. Nenhum partido, nenhuma instituição está livre dessa praga, que é a praga

da corrupção. Tem é de combater, colocar o dedo na ferida e modificar as legislações

que  permitem  isso.  Por  exemplo,  caixa  dois.  Financiamento  de  campanha  por

empresa leva à corrupção. Isso tem de terminar. O PT é a favor de terminar isso no

Congresso Nacional.  Mas a maioria  dos deputados, e quase todos do PSDB, por

exemplo, votaram em colocar na Constituição o financiamento privado de empresas.

Isso foi votado agora. Se se quisesse combater a corrupção, teriam eliminado esse

fator, que é o recebimento de dinheiro por empresa. Eles votaram a favor de colocar

isso na Constituição. E também o Eduardo Cunha, do PMDB, que, em tese, é aliado

ao  nosso  partido  no  Congresso  Nacional.  Derrotou  a  tese  de  terminar  com  o

financiamento privado de campanha e o financiamento de empresas. Não falamos de

financiamento privado, porque o financiamento privado individual, tudo bem, mas nos

referimos ao financiamento de empresas, que leva a esse problema de conluio e de

relação promíscua entre estado e empresa, porque empresa não vota. Então essa

relação  promíscua,  presidente,  existe  na  forma  da  legislação  atual.  Agora  estão

transformando  isso  em  crime.  E  o  PSDB,  repito,  votou  a  favor  de  manter  na

Constituição, aliás, de incluir na Constituição a possibilidade de recurso financeiro de

empresa para partido. Isso é que foi aprovado pelo Eduardo Cunha e pelo PSDB.

Isso faz proliferar a corrupção.

Então, quando vejo aqui deputados arautos da moralidade, da ética – sinto arrepio

– falando em nome dos partidos, como se o PT fosse responsável por isso. Isso me

lembra Hitler. Não que as pessoas sejam fascistas, não estou dizendo isso, mas foi o

elemento que Hitler usou na Alemanha para dizer que os culpados eram os judeus;

que depois foram, aliás, assassinados, em nome de preservar a Alemanha.

Então vamos  parar  com  isso,  vamos  fazer  uma discussão  séria.  Quais  são as

raízes do problema da corrupção? Esse debate eu faço. Na minha opinião, o principal

problema de corrupção no Brasil é o financiamento de campanha por empresa. Se

terminar isso, vamos colocar o dedo na ferida da corrupção, de maneira real.

O segundo problema da corrupção é combater a corrupção. Então é ter leis duras.
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O  presidente  Lula  encaminhou,  à  época,  e  a  Dilma  agora  reforçou,  a  lei

anticorrupção, que torna caixa dois crime hediondo. Está sendo votada. E não se

completou a votação no Congresso Nacional.  Isso o Eduardo Cunha não põe em

votação.  Ele  põe  em  votação,  para  despistar,  maioridade  penal,  como  se  fosse

resolver o problema da violência prendendo jovem. Eu discordo. Mas eu quero fazer

um debate de conteúdo, e não de preconceito, de discriminação, que é o que tem

sido feito. É essa a atenção que eu chamo para esse debate.

E falo aqui, de coração aberto, para fazermos um debate democrático, e não um

debate de acusações, de insinuações, de baixaria, de preconceitos, de criminalização

de partidos políticos. Isso não serve à democracia. Quando vejo pessoas que vêm

aqui,  sectárias,  gritar...  Por  exemplo,  vejo  coisas  do  arco-da-velha:  o  BNDS

financiando  não  sei  o  quê!  O  Fernando  Henrique,  quando  era  presidente  da

República,  financiou Cuba também. Empresas brasileiras fizeram obras em Cuba.

Podem procurar no BNDES que há várias lá que ele financiou. Outro dia disseram: o

Instituto  Lula  recebeu  dinheiro  da  Odebrecht.  Olhamos,  e  também  o  Instituto

Fernando Henrique Cardoso recebeu. Ah, mas aí pode, é o FHC, ele é cheirosinho,

gostoso, é das camadas sociais altas. Não pode é o PT. O PT não pode. O PT é

corrupto, é ladrão. E aí vêm com os preconceitos.

Só  que  o  preconceito  é  em  relação  a  um  projeto  político  ideológico  que  não

conseguiram  derrotar  nas  urnas  e  que,  durante  quatro  eleições,  perderam.  Esse

projeto dividiu renda – está em crise hoje, é verdade; temos uma crise econômica,

está em crise. Nem com tudo o que o governo federal faz eu concordo. Acho, por

exemplo, que o Levy está numa política errada do ponto de vista econômico, que

mais  beira  ao  resultado  eleitoral  que  foi  derrotado  do  que  realmente  o  que

esperávamos  da  presidenta  Dilma.  Acho  que  isso  é  um  problema.  Faço  esta

discussão também  claramente.  Deveríamos  ter  acertado  num  aprofundamento  de

políticas públicas sociais, e não ficar tentados à política de ajustes fiscais que são

propícios ao projeto neoliberal, que na Europa está dando errado e que aqui quebrou

o Brasil  três  vezes,  durante  o  governo Fernando  Henrique.  O arrocho quebrou o

Brasil  três vezes e não serviu para dividir  renda nem absolutamente nada. Então,

esse projeto que foi derrotado não surgirá de novo. Por mais que as pessoas pensem
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que o governo da Dilma não está bom – e não está mesmo porque está cedendo a

pressões de capital financeiro, a que não deveria ceder -, ao mesmo tempo que isso

acontece, com certeza o povo brasileiro estaria muito pior se tivéssemos implantado

um ajuste fiscal do tamanho que o PSDB queria e quer implantar.

Gosto do deputado Felipe Attiê porque é franco, chega aqui e diz:  “Vocês estão

numa gastança danada. Estão gastando dinheiro com as professoras, aprovaram um

monte de dinheiro para professoras e agora retirarão dos bancos para jogarem mais

dinheiro. Vocês estão atrapalhando o Levy”. Ele é sincero e apresenta o ponto de

vista de uma política econômica na qual acredita, que seria a forma de fazer o ajuste

que está sendo feito  na Europa,  assim  como no Brasil  pelo choque de Levy.  Na

opinião  dele,  deveria  ser  muito  mais  elevado porque o Levy está fazendo lá  e  o

restante não faz. É verdade, ele tem razão nisso. O Levy está fazendo isso, mas não

tem um comportamento generalizado, porque a maioria do PT, por exemplo, discorda

da política do Levy.

Na minha opinião, esse choque não salva o Brasil, mas o piora. Se tivéssemos o

choque que o PSDB gostaria de fazer,  estaria incluído, por exemplo, o Projeto nº

4.330,  da  terceirização,  em  que  se  colocariam  mais  32  milhões  de  brasileiros

terceirizados no mercado de trabalho com um salário muito menor, encolhendo mais

ainda a renda e articulando um choque muito mais feroz do que o choque que está

colocado, com estreitamento econômico do recurso, levando a uma recessão maior e

controlando a inflação a custas do desemprego e da miséria do trabalhador. Essa é a

saída ortodoxa, que leva o trabalhador e o Brasil para o buraco, fica dependente do

capital  financeiro.  Aí,  como não há mais  recurso,  vende-se a Petrobras,  depois  a

Cemig – que já foi vendida uma vez, mas a retomamos –, depois vende esse, vende

aquele, vende a Copasa, e assim vai. Vai vendendo o Brasil para poder aguentar o

choque  internacional  de  gestão.  Esse  é  o  projeto  neoliberal  puro,  aquele  que

Fernando Henrique fez na Telebras, que fez com os modelos de telecomunicações,

que fez com as ferrovias, com a Vale do Rio Doce, projeto que quebrou o Brasil três

vezes.

E vejo aqui os arautos da moralidade. Será que não leram A privataria tucana? Ou

nesse processo todo de privatização não houve desvio nenhum, não houve caixa
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dois? Imaginem, Vagão, da Copasa, que está aqui, Zé Maria, Marcelo Correia, da

Cemig, alguém acredita que, nesse processo todo, só havia puritanos? Houve um

ministro do FHC que disse uma vez: “Estamos aqui no limite da irresponsabilidade”.

Esqueci o nome dele, mas ele deixou claro.

Agora se encontra em curso no Brasil um processo de desestabilização do governo

da presidenta Dilma. Não vão conseguir. O povo brasileiro não vai permitir golpe. Isso

é bobagem. Realmente não tenho medo de golpe. Meu medo é que o governo fique

paralisado por isso, porque fez-se no Congresso Nacional uma aliança conservadora

que coloca temas que não são os temas do Brasil. É aliado nosso, o Cunha, é do

PMDB,  partido  aliado,  mas  ele  coloca  na  pauta,  sinceramente,  projetos  que  não

deveriam  ser  os  projetos  para  resolver  problemas  do  Brasil.  Maioridade  penal,

diminuir  maioridade penal  vai  resolver  problema da violência,  presidente? Colocar

mais jovens na cadeia vai resolver o problema da maioridade penal? Apenas 0,5%

dos crimes cometidos são por menores de 18 anos. O que se vai conseguir é colocar

mais gente na cadeia. Resolve colocar mais gente na cadeia? E quando saírem da

cadeia? Vão sair melhores ou piores do que quando entraram? Isso é solução? Isso é

solução para esconder o debate e criminalizar o PT. Aí vão dizer: “O PT é a favor de

ter bandido na rua”.

Aí põe bandido de metralhadora na revista Veja –  aquela  Veja bandida, que põe

menino com metralhadora. Os responsáveis são os meninos, assim como na época

de Hitler  os  responsáveis  eram os judeus.  Agora  os  responsáveis  são os  jovens

infratores  e  os  negros  das  favelas.  Ora,  que pauta  conservadora!  Isso  resolve  o

problema do Brasil, presidente?

Outra pauta conservadora: o PL 4.330 terceiriza os trabalhadores: lucro para as

empresas. Este é o projeto apresentado, solução para o Brasil. Aprovam lá, juntam o

empresariado todo para lhes darem dinheiro para malharem o PT: “O PT é contra

terceirizar,  o  PT  não  quer  garantir  o  funcionamento  das  empresas”.  Pau  no  PT!

Funciona assim: criminaliza-se o partido. “Nossa, esse partido não pode existir”. Aí vai

gente rica em restaurante, vê alguém do PT e grita: “Olha um petista lá”. Outro grita:

“Cruz-credo!”. Daqui um tempo eles gritam: “Matem ele”. E como na Alemanha, cria-

se um ambiente incentivado pela grande mídia brasileira. Este é o período histórico

que vivemos.
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Por  isso  quero  chamar  muita  atenção  para  esta  questão:  não  se  brinca  com

bandeiras  antidemocráticas;  não  se  brinca  com  preconceitos;  não  se  brinca  com

bandeiras que retiram a democracia e influem no preconceito; não se brinca com isso

porque leva a uma perversidade humana. Sinceramente, já a assistimos em outra

sociedade.

Ontem  tinha  um  senhor  que  gritava  que  queria  o  regime  militar:  “O  melhor

presidente do Brasil foi o Médici”. Ele pede o regime militar e fica solto,  livre para

gritar isso onde quiser e para incentivar as pessoas a querer regime militar e tolher a

liberdade do Brasil e as pessoas. Assim, vai-se criando esse clima.

Também há o setor do Judiciário.  Agora eles viraram justiceiros. Esse Moro que

está sendo visto como herói prende as pessoas na cadeia e dá delação premiada:

“Confesse,  confesse,  confesse”.  A pessoa confessa,  e  ele  espalha para  a  revista

Veja, para a Rede Globo, para a Folha de S.Paulo. Seletivamente ele quer espalhar,

só investiga quem ele quer. Justiceiro é outro perigo, presidente. Justiça é uma coisa,

justiceiro é outra. Os justiceiros são também parte desse modelo.

Falei de Hitler, mas vou falar de Stalin, que na União Soviética também fez isso.

Stalin era a mesma coisa: “Manda para a Sibéria”. Segundo ele, havia um fingimento

de que as coisas eram analisadas por conselhos populares que faziam o julgamento.

Só  que as  pessoas eram julgadas sem nenhum direito  de defesa.  Quem falasse

contra  ele  ia  para  a  Sibéria.  Foi-se  fazendo  também  uma  ditadura  que  acabou,

inclusive, com a experiência socialista de lá. São modelos autoritários.

O Brasil não é a Alemanha, não é a Rússia daquela época. O Brasil é um país de

diversidade. A nossa experiência foi de negros, brancos, índios; de diversas religiões;

de árabes vivendo com palestinos. A experiência do Brasil, muitas vezes, é repetida

em  todo o  mundo como a  experiência  da  miscigenação,  como bom  exemplo  da

mistura de raças. Esse é o clima do qual nos orgulhamos no Brasil. O nosso carnaval

tem para todos, o futebol com a sua ginga. Isso é o nosso orgulho. Não vamos perder

esse  orgulho  com preconceitos,  é  um apelo  que  faço  à  sociedade  brasileira  e  à

sociedade mineira.

Sr. Presidente, precisava responder a essa questão sobre debate ideológico e o fiz

sem  fazer  ofensa  a  ninguém,  apenas  colocando  o  ponto  de  vista  que  tenho  em
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relação a isso, porque acho grave o momento político. Os momentos de crise é que

são perigosos para parir alternativas reacionárias e alternativas conservadoras. Na

Europa, os culpados passam a ser os africanos ou os muçulmanos que vão para lá;

nos Estados Unidos, os latinos; a culpa é dos outros que invadem o seu país; aqueles

são os culpados. Daí junta uma sociedade contra um setor. Isso é um perigo, é o

contrário da solidariedade, é o contrário da vivência coletiva e da construção do novo.

Este era o assunto que queria trazer para responder aos ataques que ouço aqui

frequentemente, da parte de alguns deputados. Não são todos; apenas dois ou três

frequentemente fazem esse tipo de discurso. Quando vocês o escutarem, pensem

isto: “Olha, o deputado com preconceito”. Quando eles falarem “É corrupção, é do

PT”, pensem: “Será que isso tem no partido dele ou é só no PT?”. Isso provavelmente

desarma qualquer argumento. Pensar que isso não pode ser responsabilizado a um

partido político, que não temos de acabar com as pessoas desse partido.

Presidente,  agradeço  a  V.  Exa.  o  tempo  que  tive  aqui  para  minha  exposição.

Amanhã haverá votação de um projeto importante. Foram apresentando argumentos.

Falei com o deputado Felipe Attiê – respeito muito o posicionamento que ele coloca

aqui, com muita sinceridade, fazendo um debate em torno das ideias, daquilo que ele

pensa em relação ao projeto, e acho que tem de ser assim. Discutimos em cima do

conteúdo das questões, e não dos preconceitos. Quando é assim, avança-se, e não

há  problema  haver  pensamentos  diferentes.  Eu  dizia,  deputado  Felipe  Attiê,  que

tenho pensamento  diferente,  por  exemplo,  do  ministro  Joaquim  Levy.  Tenho uma

distância enorme dele. Isso não significa que todo mundo do PT seja igual ao Levy ou

neoliberal. Nem sei se o Levy é do PT, acho que nem é filiado ao PT. Aliás, levamos a

culpa  também  disso.  É  um  economista  de  quem  tenho  uma  diferença.  É  um

economista mais para o Palocci, que é do PT, para o Meirelles e outros tucanos que

estavam no governo Fernando Henrique, do que para o Mantega e outros que tinham

a tese do desenvolvimentismo. Mas são diferenças que precisam ser discutidas e

debatidas no âmbito da sociedade. E quem garante qual desses projetos atuarão são

as eleições e o povo, e elas devem ser de quatro em quatro anos, e não encurtadas

por um motivo ou outro de quem perdeu as eleições.

* – Sem revisão do orador.



1472
____________________________________________________________________________

Questão de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia  –  Presidente,  agradeço  e  peço  a  V.  Exa.  que

possamos encerrar de plano a reunião por falta de quórum. Muito obrigado.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  –  A  presidência  verifica,  de  plano,  a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por quatro reuniões; e informa ao Plenário que,  no decorrer  da discussão,  foi

apresentada ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, 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 Administração Pública para parecer.

– O teor da emenda apresentada é o seguinte:

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 18 horas, e de amanhã, dia 10, às

9, às 14 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 25/6/2015

Presidência do Deputado Antônio Jorge

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Palavras do Presidente – Registro de Presença – Palavras da Deputada Ione Pinheiro

–  Palavras  do  Deputado  Missionário  Marcio  Santiago  –  Palavras  da  Sra.  Luzia

Ferreira – Palavras do Sr. Jorge Tobias de Souza – Palavras do Sr. Aloísio Andrade –

Palavras do Sr. Rafael Miranda – Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos –

Palavras  do  Sr.  Sérgio  de  Paula  Ramos  –  Esclarecimentos  sobre  os  Debates  –

Debates – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:

Antônio Jorge – Ione Pinheiro – Missionário Marcio Santiago.
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Abertura

O presidente (deputado Antônio Jorge) – Às 20h10min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra a 2ª-secretária para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

– O deputada Missionário Marcio Santiago, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Políticas sobre

Drogas  e  a  Juventude:  Prevenção,  o  “X”  da  Questão,  que  possui  os  seguintes

objetivos: discutir a atual política sobre drogas, as diversas abordagens de prevenção

e  tratamento  do  uso  de  álcool  e  outras  drogas,  especialmente  entre  crianças  e

adolescentes; e debater as experiências inovadoras desenvolvidas pelo sistema de

justiça  para  lidar  com  os  aspectos  jurídico-criminais  associados  ao  consumo  de

drogas.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Rafael Miranda,

subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  da Secretaria  de  Defesa Social;  e  Jorge

Tobias de Souza, promotor de justiça e coordenador da Coordenadoria de Combate e

Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes do Ministério Público; as Exmas. Sras.

Luzia  Ferreira,  secretária  municipal  de  Políticas  Sociais  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte; e deputada Ione Pinheiro, membro efetivo da Comissão de Prevenção e

Combate  às  Drogas  desta  Casa;  e  os  Exmos.  Srs.  deputado  Missionário  Marcio

Santiago, vice-presidente da referida comissão; Sérgio de Paula Ramos, membro do

Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras

Drogas – Abead – e membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina; e Aloísio

Andrade,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas  de  Minas

Gerais  e  presidente  do  Colegiado  de  Presidentes  de  Conselhos  Estaduais  de

Políticas sobre Drogas.

Registro de Presença

O locutor – Registramos a presença do Exmo. Sr. Cleiton Ferreira, vice-prefeito de

Fronteira.
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Execução do Hino Nacional

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Presidente

Mais  uma  vez  saúdo  a  todos  e  a  todas.  Quero,  especialmente,  saudar  os

componentes  desta  Mesa,  agradecer  a  presença  do  Dr.  Rafael  Miranda,

subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  da  nossa  Seds;  do  Dr.  Jorge  Tobias,

coordenador  da  Coordenadoria  de  Combate  e  Repressão  ao  Tráfico  Ilícito  de

Entorpecentes do Ministério Público, parceiro fundamental nessa jornada. De forma

muito carinhosa, cumprimento a ex-deputada Luzia Ferreira, secretária municipal de

Políticas  Sociais  da  prefeitura  de  Belo  Horizonte,  minha  amiga  pessoal.  Quero

cumprimentar e saudar o nosso convívio cotidiano, o nosso trabalho na comissão e

em tantas agendas e jornadas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na pessoa da deputada Ione Pinheiro e na do deputado Missionário Marcio Santiago.

Da mesma forma, cumprimento o Aloísio,  presidente do conselho estadual.  Quero

falar a todos os presentes da minha enorme satisfação de ter entre nós, mineiros e

mineiras, a presença do Dr. Sérgio de Paula Ramos. Estou muito feliz em revê-lo e,

principalmente, muito feliz em consagrar a iniciativa do ciclo de debates como um

esforço coletivo muito grande, com muitas entidades envolvidas e, acima de tudo, em

ter a presença na nossa abertura das sábias palavras, tenho certeza, e da enorme

experiência de um profissional conhecido nacional e internacionalmente: o Dr. Sérgio

de Paula Ramos.

Coube-me a  honrosa missão de representar  o presidente  da  nossa Assembleia

Legislativa. Gostaria de dirigir-me a todos aqui proferindo as palavras escritas e a

saudação do deputado Adalclever Lopes, nosso presidente. (– Lê:)

“Sempre  atenta  às  questões  mais  urgentes  e  atuais  do  Estado  e  do  País,  a

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  se  orgulha  de  promover  este  ciclo  de

debates, que discutirá a atual política sobre drogas e as experiências inovadoras do

sistema  de  justiça  para  lidar  com  os  aspectos  jurídico-criminais  associados  ao

consumo.

Nos últimos anos, o Parlamento mineiro intensificou as ações relacionadas com o
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tema, contando com a instalação, desde 2013, em caráter permanente, da Comissão

de  Prevenção  e  Combate  ao  Uso  do  Crack  e  Outras  Drogas.  Também  foram

realizadas três edições da Marcha contra o Crack e Outras Drogas, bem como o ciclo

de  debates  Um  Novo  Olhar  sobre  a  Dependência  Química,  o  fórum  técnico

Segurança nas  Escolas  –  Por  uma Cultura  de  Paz,  em  2011,  e  o  fórum técnico

Drogas, Criminalidade e Violência, de 2010. Merece registro, ainda, mencionar que o

tema do Parlamento Jovem 2011 foi “Drogas: como prevenir”.

Todos esses eventos foram essenciais para chegarmos até aqui, quando teremos

oportunidade de conhecer, nos painéis especialmente preparados, informações mais

recentes e pontos de vista esclarecedores sobre o assunto,  da cultura da paz às

clínicas terapêuticas. Especialistas, como o psiquiatra Sérgio de Paulo Ramos, que

fará a palestra de abertura, têm alertado que o principal problema relacionado com as

drogas na juventude é o consumo de álcool, num país que apresenta uma cultura

permissiva em relação ao consumo de bebidas alcoólicas por menores de 21 anos.

Numa equação trágica, percebe-se que todas as pessoas que consomem crack ou

cocaína, por exemplo, passaram pelo álcool em algum momento de sua vida, e, cada

vez  mais  cedo,  adolescentes  e  crianças  estão  consumindo  drogas.  O  tema  do

combate às drogas é de grande complexidade. Em primeiro lugar, exige a busca de

abordagens  adequadas,  de  acordo  com  parâmetros  como  faixa  etária,  gênero,

camada social, complexidade clínica, tipos de substâncias, além de necessariamente

exigir a promoção de uma intersetorialidade entre as políticas de saúde, educação e

segurança.

Ressalta-se nesse contexto a violência que impera em nossos dias. Infelizmente

muitos adolescentes e jovens estão morrendo, e o problema não está apenas nas

grandes  cidades,  mas se alastra  para o  interior.  É  preciso reforçar  a  importância

central  da prevenção,  que deve ser enfatizada constantemente nas escolas e em

parceria com as Secretarias de Saúde e de Educação, a polícia e as comunidades.

Evidentemente  as  discussões  não  serão  limitadas  à  prevenção.  Há  espaço

reservado para abordar a questão do tratamento, campo que abriga embate entre

aqueles que pregam a abstinência como elemento estruturador da recuperação e os

que  lidam  na  perspectiva  da  redução  de  danos.  Tudo  considerado,  vale  o  dito
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popular:  é  melhor  prevenir  do  que  remediar.  Por  esse  motivo,  é  fundamental  o

engajamento da sociedade na discussão, ressaltando-se a importância da família no

diagnóstico e no tratamento dos viciados e o protagonismo das escolas.

Desejamos que todos saiam enriquecidos com o conteúdo das apresentações e dos

debates programados para este ciclo. Muito obrigado.”

É necessário falar do meu entusiasmo pela nossa ação construída coletivamente.

Quero dar o testemunho de que há quase 500 inscritos, 171 entidades representadas,

como  secretarias  municipais,  instituições,  terceiro  setor  e  grande  presença  da

sociedade civil,  o que é muito relevante. Tenho a certeza de que essa construção

coletiva, com tantas entidades participantes, numa organização ascendente, em que

os sistemas foram debatidos, vai trazer o que é a nossa pretensão essencial neste

debate, ou seja, o conhecimento enquanto insumo, para pensarmos no avanço, no

aperfeiçoamento necessário dessa agenda tão complexa, que exige o engajamento

de toda a sociedade. Mais uma vez, bem-vindos.

Registro de Presença

O presidente – Gostaria  de saudar também, de forma relevante, a presença da

Maria  Thereza,  chefe  de  gabinete  da  SES,  parceira  essencial  nessa  luta,

representando  Fausto  Pereira  dos  Santos,  secretário  de  Saúde.  Não  quero  me

alongar. É importante que as pessoas façam suas saudações aos componentes desta

Mesa, mas acima de tudo escutem atentamente as palavras que serão proferidas

pelo Dr. Sérgio de Paula Ramos.

Palavras da Deputada Ione Pinheiro

Boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Antônio Jorge, presidente da

comissão, pela iniciativa. Fico feliz de ver a casa cheia e envolvida em um problema

que aflige toda a família brasileira, a família mineira. É algo que está tão próximo a

nós, e o que podemos fazer? Como podemos amenizar o sofrimento das famílias, o

álcool presente na vida dos nossos jovens? Os nossos adolescentes, cada vez mais

novos, estão consumindo álcool, droga, crack. Recentemente vimos um novo lança-

perfume, chegando de forma mais evoluída – não sei nem explicar se é mais evoluída

–, mas, com certeza, trazendo mais prejuízo aos jovens, mais mortes. Essa questão é

muito séria.
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A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas começou

com Dinis Pinheiro, meu irmão, na outra legislatura. Hoje participo da comissão junto

ao Antônio Jorge e ao Missionário. Estamos junto com vocês. Boa noite. Vamos ao

ciclo de debates.

Palavras do Deputado Missionário Marcio Santiago

Boa  noite.  O  presidente  Antônio  Jorge  tem  conduzido  de  forma  brilhante  a

comissão, fazendo um trabalho tão importante, que, como disse a nossa companheira

Ione Pinheiro, tem crescido assustadoramente em Minas Gerais.

Represento o segmento evangélico e, como pastor evangélico, vivencio todos os

dias  situações  difíceis  de  jovens  que,  muito  cedo,  muito  novos,  têm  entrado  nas

drogas, no álcool, e isso tem nos assustado. Tive uma votação bem pulverizada em

831 municípios. Em todos eles, temos um caso pontual relacionado com as drogas.

Então vejo de suma importância este debate, que é para o nosso crescimento. Atuo

no lado espiritual como pastor evangélico, mas também vejo de suma importância o

tratamento  médico.  Isso  vai  ser  muito  importante  para  a  resolução,  para  esse

combate,  para essa prevenção.  E o tema é bem sugestivo: “Prevenção, o “X” da

questão”.  Então que possamos encontrar esse X. Que nós, parlamentares, com a

sociedade  civil  e  a  opinião  pública,  possamos  chegar  a  um  consenso  sobre  o

combate a esse mal que tem causado uma devastação tão grande às famílias. Que

possamos sair daqui hoje enriquecidos com este debate e que ele possa acrescentar

ao nosso trabalho legislativo nesta Casa. Boa noite.

Palavras da Sra. Luzia Ferreira

Boa noite. Na pessoa do deputado Antônio Jorge, presidente dos trabalhos desta

noite, e da deputada Ione Pinheiro, cumprimento a Mesa.

Queria trazer aqui o reconhecimento da Prefeitura de Belo Horizonte e do prefeito

Márcio Lacerda da importância deste debate. A Prefeitura de Belo Horizonte acaba,

aliás, de receber uma pesquisa feita esta semana. Nos últimos meses, através da

Universidade Federal de Minas Gerais, fizemos um diagnóstico da abrangência do

uso de álcool e outras drogas, drogas ilícitas, na população da cidade, especialmente

em nossa juventude.  Temos uma política que valoriza intensamente  a prevenção.

Estou aqui com a Soraya Romina, coordenadora-presidente do comitê municipal que

envolve diversos órgãos da prefeitura e também a sociedade civil.
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Já  foi  dito  aqui  que  esse  é  um  grande  desafio.  Trata-se  de  um  desafio

contemporâneo, vamos assim dizer,  e não existe solução fácil.  É preciso trabalhar

constantemente com a sociedade. A prevenção exige essa mobilização permanente.

Naquilo em que a gente falha, lá, como secretária de Políticas Sociais,  vemos as

consequências em nosso trabalho no dia a dia, o impacto que o uso abusivo de álcool

e outras drogas causa nas famílias, desestruturando o núcleo familiar, seja às vezes

pelo  pai,  seja  pelos  filhos.  Portanto,  muitas  vezes,  não  conseguimos  alcançar,

inclusive, o reordenamento daquele núcleo familiar. A pesquisa mostra que hoje os

jovens começam a usar álcool cada dia mais cedo. Sabemos que esse jovem pode

começar  com álcool e,  às vezes,  ir  para as  drogas e até entrar  na hierarquia do

tráfico. Depois já sabemos onde vai chegar.

Então este debate  é extremamente relevante,  principalmente pela  presença das

entidades e lideranças sociais, que, no dia a dia, defrontam-se com esse problema.

Creio, deputado Antônio Jorge, que, com esse esforço conjunto de todos os órgãos

públicos do Legislativo e do Executivo, em seus diversos níveis,  e da população,

encontraremos o caminho para restabelecer a cultura de paz no nosso país e salvar

vidas, pois literalmente é isso que ocorre quando trabalhamos com esse tema.

Agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabenizo a Assembleia por esta iniciativa.

Vamos  juntos  construir  a  sociedade  que  sempre  desejamos,  com  inclusão,  com

possibilidades, com educação de qualidade, com um sistema público de saúde que

facilite o acesso não só à prevenção, mas aos tratamentos, nas diversas instâncias

da sociedade. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Jorge Tobias de Souza

Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos, na pessoa do deputado Antônio

Jorge. Estou aqui representado o Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-

geral de justiça, que pediu para enviar a mensagem do Ministério Público de Minas

Gerais.

O Ministério Público do Estado gostaria de dizer à população de Minas que estamos

engajados nessa luta contra as drogas. É muito importante que iniciativas como esta,

tomada pela Assembleia, sejam abraçadas por outros órgãos. Fico muito satisfeito em

ver  aqui  presentes  o  subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas,  o  presidente  do
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Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, a representante da Prefeitura de Belo

Horizonte, a presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e todas as

autoridades  que  estão  unidas  com  o  mesmo e  único  objetivo:  valorizar  a  luta,  o

trabalho  que tem de ser feito  para a prevenção do uso de drogas. Este ciclo de

debates já começou vitorioso.

Queremos dizer que o Ministério Público sempre estará presente, tentando dar o

melhor  de si  para  fazer  com que  iniciativas  como esta sempre  surjam e sempre

atendam a finalidade de buscar o melhor para o povo de Minas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Aloísio Andrade

Exmo. Presidente Antônio Jorge, quero deixar o registro da satisfação do Conselho

Estadual de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, ao completar, agora, no próximo

mês de julho, 32 anos de existência, pois foi fundado em julho de 1983, pelo Prof.

Murad e pelo, à época, governador de Minas, Tancredo Neves.

Queria deixar o registro da minha alegria e satisfação em encontrar o Prof. Sérgio

de Paula Ramos, que, com o Prof. Carlini e o Prof. Elias Murad, tiveram um papel

preponderante em todo o processo de antevisão do drama, do carma, que iria nos

assolar, que hoje é a dependência química, por ser o maior problema tanto na área

de saúde mental quanto de assistência social. Hoje o sistema prisional de Minas tem

em torno de 65 mil  pessoas presas. Pasmem: calcula-se que em torno de 40 mil

sejam presos por tráfico de drogas. Sabemos que é uma distorção, pois não temos

tantos grandes traficantes assim, ou seja, nossas prisões estão superlotadas por uma

questão de, às vezes, erro de estratégia.

Quero terminar fazendo uma citação poética de um santo poeta indiano, de nome

Kabir, que faleceu em 1518. Kabir é um apaixonado por Deus, Prof. Sérgio, e chama

de diamante a parte de Deus que habita em nós. Ele faz a seguinte reflexão: “Meu

coração  está  tão  inebriado  de  amor  que  não  sinto  desejo  de  falar.  Descobri  um

diamante,  envolvi-o cuidadosamente  em meu manto.  Pergunto  por  que abrir  meu

manto repetidas vezes simplesmente para conferir se o diamante ali está?”. Então,

ele  mesmo  responde:  “Isso  não  é  necessário,  pois  tenho  certeza”.  E  fala  da

convicção,  da  devoção que devemos  ter  em  relação ao plano espiritual.  Termina

fazendo uma brincadeira que serve para nós, Sérgio, dizendo: “Quem me vê de fora
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pode até pensar que estou embriagado, mas embriagado do vinho do amor de Deus,

que, realmente confesso, tenho bebido em demasia”. Desejo a todos bastante vinho

do amor de Deus.

Presidente Antônio Jorge, parabéns por toda a iniciativa, todo o ciclo de preparo dos

debates. Quero deixar registrada a minha alegria em ver tantas pessoas conscientes,

tantas  pessoas  consistentes  com  essa  intenção  de  contribuir  para  a  redução  de

danos, que realmente hoje é extremamente alarmante. Muito obrigado a todos e boa

noite.

Palavras do Sr. Rafael Miranda

Boa noite a todos. Cumprimento todas as autoridades presentes à Mesa na pessoa

do deputado Antônio Jorge. Quero falar da felicidade do convite para estar aqui e da

semana estadual de prevenção. Trazer a prevenção ao dia a dia dos municípios é de

extrema  importância  para  conscientizarmos  todos  da  necessidade  de  prevenir  e

manter nossos jovens longe das drogas.

Quero ressaltar  a felicidade da mobilização de todos os atores da política sobre

drogas  junto  à  sociedade.  Já foram  desenvolvidas  diversas atividades  em todo o

Estado. Ainda estão previstas outras. Este ciclo de debates, sem sombra de dúvida, é

mais um dos eventos que vêm abrilhantar esta semana. A Subsecretaria de Políticas

sobre Drogas vem trabalhando arduamente para levar alento à população mineira.

Estamos sempre à disposição.

Ressalto o lançamento do programa Minas contra as drogas, é possível vencer, na

Rádio Inconfidência, todas as terças-feiras, às 14 horas. É um programa em que será

aberto um canal de interação com a população, que trará suas dúvidas, que terá essa

comunicação sobre drogas. Boa noite a todos. Obrigado.

O presidente – Agradecemos a presença de todas as autoridades nesta Mesa de

abertura do ciclo. As autoridades que quiserem permanecer na Mesa, que o façam.

Se se sentirem mais à vontade para assistirem a palestra do Dr. Sérgio de Paula

Ramos do Plenário, que também o façam.

Antes  de  passarmos  a  palavra  ao  Dr.  Sérgio,  quero  fazer  um  reconhecimento,

acima de tudo à equipe da Assembleia, na figura do Marcelo, da GPI. Agradeço a

todos da GPI.  Agradeço ao Guilherme,  das Relações Públicas.  Agradeço ainda a
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todos os  esforços  quanto  a materiais  e  programação visual.  Na figura  da  Soraia,

nossa  presidente  do  conselho  municipal,  agradecemos  a  todos  os  membros  da

comissão organizadora das cidades que participaram deste evento. Para nós, nosso

gabinete,  para  nossos  colaboradores,  foi  um  aprendizado  muito  grande  a  forma

ascendente de organização deste debate, que já nasce com um input muito grande

da  sociedade,  já  nasce  com  uma  legitimidade  muito  grande  para  colher  seus

resultados. Sua organização foi muito debatida.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O  presidente  –  Esclarecemos  que,  após  a  palestra,  abriremos  espaço  para

apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, ou

enviadas pelo formulário disponível através do portal da Assembleia Legislativa. Para

melhor organizarmos os debates, os participantes podem encaminhar suas perguntas

por escrito, no formulário próprio, que está sendo distribuído pela equipe de apoio. Os

que  desejarem  fazer  sua  intervenção  oralmente  deverão  especificar  isso  no

formulário.  Informamos  aos  telespectadores  da  TV Assembleia  que  eles  também

poderão participar. Basta acessar o portal da Assembleia www.almg.gov.br, abrir o

link com o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Iniciaremos  agora  a  palestra  magna “Contextualização sobre  o uso de álcool  e

outras drogas entre os jovens no Brasil e em Minas Gerais e sobre a importância da

articulação intersetorial das políticas sobre drogas”. Com a palavra, o Sr. Sérgio de

Paula Ramos.

Palavras do Sr. Sérgio de Paula Ramos

Na  pessoa  do  Dr.  Antônio  Jorge,  prezadíssimo  amigo  há  algumas  décadas,

cumprimento as autoridades presentes, manifestando a minha honra por estar aqui

hoje  com  vocês.  Ao  mesmo  tempo,  cumprimento  os  senhores  e  as  senhoras,

agradecendo a presença, que muito me honra.

Antes de mais nada, gostaria de declarar aos senhores que não tenho nenhum

conflito  de  interesse  com  tudo  o  que  for  dito  nesta  noite.  Nunca  trabalhei  para

indústria  nenhuma,  nunca  recebi  subvenções  de  espécie  alguma  nem  tenho

familiares que as recebam. Do mesmo modo, digo que trabalho voluntariamente pela

Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Associação Brasileira de Estudos sobre o

Álcool e Outras Drogas e sou diretor técnico da Villa Janus.
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Os manuais de conferências nos ensinam que, para ganhar a plateia, precisamos

iniciar uma conferência com uma brincadeira.

Na nossa área é difícil achar uma brincadeira ao vermos uma propaganda como

essa. Essa propaganda, certamente, não foi feita para fazer o Dr. Sérgio de Paula

Ramos tomar cerveja Devassa. Obviamente, essa propaganda foi feita para induzir

um jovem atrapalhado com sua sexualidade a tomá-la, porque veicula a ideia de que,

se ele tomar essa cerveja, vai conseguir botar a Paris Hilton de quatro.

Essa situação brasileira sobre drogas – estamos absolutamente de acordo com o

que todos disseram, ou seja,  que começa com o uso de álcool  – caracteriza  um

problema complexo demais, que pretendemos enfrentar nesta noite. Aí, me ocorreu o

pensamento de um antigo  senador  americano.  Ele disse que para todo problema

complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada.

Devemos considerar  o  que acontece com o cérebro  humano.  Achava-se  que o

cérebro  humano  estaria  completamente  amadurecido  aos  18  anos,  quase

amadurecido  aos  16  anos.  Por  isso  permitimos  que  um  jovem  de  16  anos  vote.

Permitimos igualmente que um jovem de 18 anos dirija.  Nos últimos 10 anos,  as

neurociências começaram a mostrar-nos uma situação diferente da que pensávamos.

Nesse conjunto de fotos, vocês veem o cérebro de uma criança de 5 anos, 8 anos, 12

anos, 16 anos e 20 anos. As áreas em azul são as maduras, as áreas em amarelo,

verde  e  vermelho  são  as  imaturas.  Notem  os  senhores  que  o  cérebro  humano

começa a se desenvolver, a amadurecer de trás para a frente. Primeiro, amadurece o

lobo occipital. Depois dos 21 anos, culmina o amadurecimento pelo lobo frontal. Qual

é a consequência disso? Primeiro amadurecem os impulsos, o “eu quero”. No fim das

contas, amadurecem os núcleos do bom senso, do juízo crítico, da ponderação.

Esperar que um jovem tenha tudo isso é, no mínimo, desconhecer neuroanatomia.

O jovem, o adolescente não tem cérebro para ser maduro,  não tem cérebro para

segurar  seus impulsos,  por  isso se beneficia,  em grande parte  quando seus pais

estão  próximos  dele,  que,  por  assim  dizer,  os  pais  funcionam  como lobo  frontal

auxiliar.  É  exatamente  por  essa  razão  que  a  maior  parte  dos  hoje  dependentes

químicos  começou  a  se  envolver  com  droga  na  adolescência,  porque  esta  é

caracterizada  pelo  comportamento  impulsivo,  é  caracterizada  pelo  “primeiro  faz,
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depois  pensa  no  que  fez”.  Aí  a  droga  tem  um  apelo  muito  forte.  Entendam  os

senhores  que,  quando  falo  em  droga,  estou  falando tanto  das  lícitas  quanto  das

ilícitas. No Brasil sempre começamos com o álcool.

Essa situação é tão grave que a Organização Mundial  de Saúde,  na virada do

século XX para o XXI, achou que estava em bom termo a sua luta do século anterior

contra as moléstias infectocontagiosas e passou, agora no século XXI, a priorizar o

embate contra as possíveis causas ou fatores contributivos de doenças crônicas. Aqui

vocês  têm  uma  extensa  lista  de  fatores  que  contribuem  para  o  surgimento  de

doenças crônicas.  Vejam que,  logo ali  em cima, em terceiro lugar,  está o uso de

álcool. Em seguida, o uso de tabaco para, em terceiro lugar, aparecer a obesidade, o

sobrepeso. Então, álcool, tabaco e sobrepeso são metas absolutamente defensáveis,

até  pela  Organização Mundial  de  Saúde,  por  exemplo,  um bom gestor  de  saúde

pública… Principalmente em um país que tem poucos recursos. Sabemos todos que

poucos recursos não dão para espalhar, porque não se faz nada. Então, na minha

gestão  de  secretário  estadual  de  Saúde,  de  secretário  municipal  de  saúde,  vou

enfrentar o álcool, o tabaco e o sobrepeso. Esse gestor precisa tirar nota 10 porque a

sua ação estará em grande parte respaldada pelo último conhecimento médico, pela

Organização Mundial de Saúde e por todas as pessoas de bom senso.

Vivemos em um país que dá um exemplo mundial na questão do tabaco. Somos

capazes  de enfrentar  o  tabagismo,  somos  capazes  de enfrentar  a  poderosíssima

indústria do tabaco, e estamos no caminho de vencer esse grave problema de saúde

pública.  O  que  fizemos  com  o  tabaco?  Em  primeiro  lugar,  demos  informação.

Informação  séria,  afastada do terrorismo,  mas  também  afastada  do oba-oba.  Em

segundo lugar,  restringimos o acesso ao tabaco. Não pode fumar no cinema, não

pode fumar no restaurante, não pode fumar no shopping center, não pode fumar em

escola, não pode fumar em hospital,  não pode fumar,  não pode fumar, não pode

fumar.  Isso  é  restringir  o  acesso,  dificultar  a  vida  do  fumante.  Em terceiro  lugar,

proibimos a propaganda. Esse fato, senhores legisladores aqui presentes, é o turning

point. Quando conseguimos proibir a propaganda de algo que faça mal para a saúde,

ato contínuo, ganhamos a mídia. A mídia pouco falava sobre os malefícios do tabaco

enquanto este era seu anunciante. No momento em que se proibiu a propaganda – já
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existe  um  trabalho  a  esse  respeito  da  Dra.  Ilana  Pinsky,  de  São  Paulo  –,  cada

centímetro  de  matéria  falando  dos  malefícios  do  tabaco  antes  da  proibição  se

transformou em 7cm de jornal depois da proibição da propaganda.

Parece que esse é um fator fundamental. Fazendo isso com o tabaco, em Porto

Alegre, por exemplo, tínhamos 48% de tabagistas entre a população adulta nos anos

1960, e hoje temos 17%. Essa é uma política bem-sucedida. Aqui o que se destaca?

Restringiu-se o acesso e se proibiu a propaganda.

Trago dados sobre o impacto do álcool no mundo. O uso nocivo do álcool resulta

em 2,5 milhões de mortes a cada ano. Trezentos e vinte mil jovens, entre 15 e 29

anos, morrem de causas relacionadas ao álcool, o que corresponde a 9% de todas as

mortes nessa faixa etária. O problema não é a cocaína, o problema é o álcool. O

álcool é o 3º fator de risco para o desenvolvimento de doenças. O álcool está ligado a

sérios  problemas  sociais  e  questões  de  desenvolvimento,  incluindo  violência,

negligência,  abusos  infantis  e  absenteísmo  no  trabalho.  Esses  dados  são  da

Organização Mundial de Saúde. Preocupado com o impacto do álcool no mundo, a

OMS convocou um grupo de 60 especialistas em álcool e drogas para uma reunião

em Genebra, da qual tive a honra de participar junto com o Dr. Ronaldo Laranjeira.

Fomos os únicos dois sul-americanos convidados para esse evento, que tinha como

propósito a redução do consumo global do álcool. A indústria do álcool adorou essa

reunião.  Dela  surgiram  princípios  éticos  para  balizar  políticas.  Primeiro,  todas  as

pessoas têm o direito a uma vida familiar,  comunitária e de trabalho, protegida de

acidentes,  violências  e  outras  consequências  negativas  do  consumo  de  álcool.

Segundo, todas as pessoas têm o direito às informações imparciais e programas de

educação, começando cedo na vida, sobre as consequências do consumo de álcool

para a saúde, família e sociedade. Todas as crianças e adolescentes têm o direito de

crescer num ambiente protegido das consequências negativas do consumo de álcool

e, sempre que possível, da promoção de bebidas alcoólicas. Vocês podem ver que o

poder da indústria do álcool é tão grande que, até nessa reunião de experts em álcool

e  drogas,  na  hora  de  se  redigir  o  documento,  alguém  ainda  fez  passar  esta

expressão:  “sempre  que  possível”.  Na  versão  original,  não  tinha  “sempre  que

possível”.  Todas as pessoas com o uso abusivo de álcool e os membros de suas

famílias têm direito aos tratamentos e cuidados.
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Por fim, são só cinco princípios. Todas as pessoas que desejam ter uma conduta de

abstinência  alcoólica  devem  contar  com  suportes  de  políticas  públicas  que  lhes

deixem  confortáveis  nas  suas  opções  de  não  beber.  Quero,  entre  esses  cinco

princípios, destacar o terceiro, que diz respeito ao cuidado com nossas crianças e

adolescentes. Eles têm o direito de crescer num meio social, protegidos da influência

do álcool, e o que estamos assistindo no Brasil? Festas de crianças de 5 anos em

que papai e mamãe vão porque vai haver espumante. Esta semana, um paciente

abstêmio, há três anos, foi a uma dessas festas e me contou: “Eles começaram a

tomar espumante às 17 horas e, às 19 horas, resolveram fazer um baile. Eles tiraram

da  sala  os  brinquedos  das  crianças  para  poderem  dançar.  Daí  a  meia  hora,  as

crianças estavam jogadas num canto, algumas chorando, porque mamãe e papai, já

de pilequinho, estavam se divertindo. Este é o País que estamos dando para nossos

filhos.

Então,  fruto  das  próprias  postulações  da  OMS,  surge  um  conjunto  de  sete

propostas que realmente funcionam, com eficácia internacionalmente comprovada,

que  podem  ser  aplicadas  em  qualquer  país  do  mundo  e  que  deixo  para  os

legisladores desta Casa: regulação do mercado de bebidas alcoólicas, em particular

para os jovens; regulação e restrição da disponibilidade de álcool. Abro um parêntese

para comentar que vocês que viajam para o exterior  sabem que o choque de um

transeunte  brasileiro  em  qualquer  cidade  da  Europa  ou  dos  Estados  Unidos  é

perceber que, comparado com o que vemos aqui, lá não tem bares ou farmácias. A

verdade é que tem, mas não na densidade que temos. Seguindo: implementação de

políticas apropriadas sobre beber e dirigir; redução da demanda através da taxação e

demais mecanismos de aumento de preço; aumento da preocupação pública com o

tema  para  dar  suporte  às  políticas;  oferta  de  tratamento;  e  implementação  de

programa de diagnóstico precoce e intervenção breve. Qualquer arcabouço legal ou

política pública sobre álcool e drogas que tenha por objetivo essas medidas estará no

caminho certo.

Baseado na maior parte delas, o que vem acontecendo nos Estados Unidos em

relação à prevenção dos problemas do álcool relacionados com adolescente, que é o

tema da nossa noite? Nesse documento, um dos documentos mais sérios publicados
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anualmente  nos  Estados  Unidos,  diz-se  claramente  que o  uso de álcool,  em  um

acompanhamento de longo tempo, iniciado em 1980, vem declinando nos Estados

Unidos graças à eficácia dos programas de prevenção, tanto os comunitários quanto

os de dentro das escolas. Apesar disso, ele diz que em torno de 54% dos que estão

na 12ª série – correspondente à nossa 2ª série do ensino médio – e de 13% dos

menores reportaram já ter bebido ao menos uma vez na vida. Ou seja, mesmo em um

país  em que a prevenção funciona,  um grupo relevante ainda escapa das  ações

preventivas.

De qualquer forma, vejamos o que nos diz o próximo gráfico, que traz, no primeiro

quadrante, o uso de álcool e, no segundo quadrante superior, à direita, a percepção

de risco. Notem que, nas fases em que a percepção do risco sobre o beber por parte

dos adolescentes aumenta, o consumo cai.  No momento em que a percepção de

risco diminui, o consumo aumenta. O que a propaganda brasileira consegue fazer é

diminuir a percepção de risco. Na cabeça do adolescente, não existe possibilidade

alguma de divertimento que não inclua a bebida alcoólica. Ou seja, na cabeça do

adolescente brasileiro, cevada pela indústria do álcool, divertir é igual a beber, e não

tem risco algum. Portanto, como vocês verão daqui a pouco, os dados nacionais são

absolutamente alarmantes.

Essa tabela está ilegível,  mas quero apenas destacar  que a experimentação de

álcool estava no patamar de 80% em 1980 e, em 2012, caiu para o patamar de 50%.

Ou seja, em 20 anos, com uma lei eficaz e cumprida – como os senhores sabem, em

vários estados americanos, a bebida alcoólica é proibida para menores de 21 anos de

idade  –,  somada  a  programas  comunitários  de  prevenção,  eles  praticamente

reduziram pela metade o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade.

E na Europa,  terra  do  vinho,  qual  é  a  tendência  do  consumo atual  de  álcool?

Francamente declinante. Com isso, chegamos ao nosso Brasil.

Como as coisas estão acontecendo aqui? Eu falava antes de álcool e violência no

mundo. Vou trazer alguns dados de álcool e violência no Brasil: 36% dos suicidas têm

alcoolemia  positiva;  48% das  pessoas  que se  envolveram em agressão física no

último ano disseram-se sob efeito do álcool, fora as que estavam, mas não disseram;

56% das mulheres agredidas em casa reportaram que seu cônjuge, no momento da
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agressão, estava alcoolizado; em 76% dos processos criminais, o autor, a vítima ou

ambos  estavam  alcoolizados;  e  82%  das  vítimas  fatais  no  trânsito  estavam

relacionadas ao álcool.

Podemos dizer que a arma que mais mata neste país é o álcool. Somando todas

essas  variáveis,  posso  antecipar  a  vocês  que,  se  por  um  desígnio  divino,

baixássemos  um  decreto  para  que  hoje  à  noite  em  Belo  Horizonte  ninguém

consumisse bebida alcoólica, hoje à noite em Belo Horizonte teríamos 50% menos

gestos  violentos.  É  o  único  fato  associado  a  violência  cuja  resposta  é  imediata.

Quando se diminui o consumo de álcool em uma dada comunidade, diminui-se, na

mesma proporção, os índices de violência urbana.

Temos  de chegar  à  questão da publicidade.  Não sei  se existe  outro  país  –  eu

desconheço,  talvez  o  Aloísio  possa  me  ajudar  –  no  mundo  cujo  código  de

regulamentação da publicidade de bebida alcoólica é feito pelos publicitários. Não sei

se isso existe no mundo. Não existe, não é? O Brasil é campeão. Imaginem a raposa

cuidando do galinheiro. O que diz o código que os próprios publicitários fizeram: “2 –

As propagandas não deverão favorecer a aceitação do produto como apropriado para

menores.  3  –  Deverão  evitar  a  exploração  do  erotismo”.  Esse  é  o  código  de

regulamentação feito pelos próprios publicitários.

Em oposição a essa realidade, temos a indústria do álcool que, avaliando não mais

conseguir aumentar o consumo entre os homens adultos, tem tentado ampliar seu

mercado investindo sobre três nichos principais: adolescentes, mulheres e idosos. Se

vocês compararem as propagandas de cerveja feitas há 15 anos com as atuais, as de

15 anos atrás só tinham homem bebendo. Agora é meio a meio, homens e mulheres.

O código  de  regulamentação publicitária  diz  que as  propagandas devem evitar  o

erotismo, mas está aí o exemplo.

Confesso a vocês que nunca consigo estar atualizado na apresentação que faço.

Depois dessa propaganda...  No último verão houve a propaganda da cerveja Sol.

Vocês se lembram dessa propaganda na televisão? “Vai Sol, vem Sol”. Era uma moça

quase pelada vendendo cerveja.

Tenho  como  hobby a  fotografia  e  mexo  muito  com  o  Photoshop.  Para  a

tranquilidade das senhoras presentes, esse glúteo não existe, muito menos se tomar
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cerveja. Isso aqui é Photoshop. Esse “uniforme de madre superiora” não tem nada a

ver com erotismo, segundo o Conar.

Fiz uma breve coletânea, já desatualizada, mas vejam o nível de perversidade da

indústria. Faz o Papai Noel tomar cerveja. Faz uma mulher grávida tomar cerveja. É

claro, na vertical, em letras indistinguíveis no fundo, está dito que a cerveja que a

grávida está tomando é sem álcool. Mas não dá para ler essa parte. Olhem o nível de

perversidade.  A associação  é  sempre  com  o  erotismo,  é  um  tesão  de  cerveja.

Lançaram  há  um  mês  a  cerveja  Proibida.  Quero  uma  Proibida.  É  sempre  a

associação com o erotismo e sempre o apelo juvenil. Eu não quero tomar nada que é

proibido, mas um adolescente quer.

O grupo da Escola Paulista de Medicina fez algumas perguntas a esses jovens para

avaliar qual era o impacto da propaganda na cabeça deles. Começaram indagando

se eles  viam propaganda de bebida alcoólica.  Praticamente a metade dos jovens

disse que viram muitas vezes no último mês, ou seja, a propaganda é feita para eles,

com o beneplácito de nós, cidadãos brasileiros.

Qual  é  o  impacto  do  consumo de  álcool  por  menores  de  idade  na  receita  da

indústria? É 6% do mercado. Certamente estão aqui vários empresários, e pergunto a

eles se, por conta própria, num gesto altruísta, abririam mão de 6% da sua receita. A

resposta, obviamente, é não. Mas a indústria, por ela mesma, não vai mexer nesse

mercado.

E agora vem a consequência disso. Perguntaram a jovens de 18 a 25 anos quando

haviam começado a beber, e eles responderam que, em média, aos 15,3 anos. Em

seguida perguntaram o mesmo aos jovens de 14 a 17 anos, a geração seguinte, e a

resposta foi 13,9. Nessa batida, senhores, álcool vai passar brevemente a ser item de

merenda escolar. E aqui está um dos problemas. Quanto mais cedo a pessoa começa

a  beber,  maiores  são  as  chances  de  se  transformar  em  alcoolista.  Tanto  isso  é

verdade  que  quem  começa  a  beber  antes  dos  13  anos  –  como se  vê  na  parte

esquerda  do  slide –,  como  os  brasileiros  estão  fazendo,  tem  uma  chance  de

praticamente 50% de se transformar no futuro em alcoolista.

Aqui está a confirmação de que, sim, no Brasil o álcool é a droga de entrada para

os jovens.  Concluindo,  pensando-se na  saúde pública,  nosso dever  é criar  leis  e
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fiscalizar o cumprimento delas, para baixar o consumo global de bebidas alcoólicas. É

claro que o interesse da indústria do álcool é o inverso. Que cada um se pergunte de

que lado quer ficar.

E a maconha? Falei do álcool, do caso bem-sucedido do tabaco, e chegamos à

maconha. Publiquei recentemente um artigo no jornal  Zero Hora, no Rio Grande do

Sul, em que estava dito: “Ainda seremos sócios, nós, médicos, do George Soros”. Ele

é um dos megainvestidores que está interessado na legalização da maconha.

Notem que, ao contrário do que a mídia professa, o patamar de consumo de drogas

no mundo está mais ou menos estável. Em torno de 3% a 5% da população diz já ter

experimentado alguma droga ilícita.  A única  droga grafada ali  em preto  que  está

aumentando,  e  galopantemente,  é  a  maconha.  E  percebam  que  aumenta

galopantemente depois que começou esse movimento mundial pela sua legalização.

No  Brasil,  se  formos  ouvir  os  adolescentes,  eles  dirão  que  todo  mundo  usa

maconha, mas 7% da população já experimentou maconha na vida, a metade deles

no último ano, o que coloca o Brasil na saideira das estatísticas internacionais. Vejam

que os campeões mundiais de experimentação juvenil de maconha são o Canadá e a

Nova Zelândia. Quando um filho ou um neto de vocês quiser fazer  intercâmbio e

escolher a Nova Zelândia ou a Austrália,  botem as barbas de molho,  porque não

querem aprender inglês, querem é puxar fumo sossegado.

O uso da maconha no último ano, no Brasil, está na faixa de 3%; e, no Canadá e na

Nova Zelândia, na faixa de 13%, 14%. Mas o preocupante no Brasil é que 62% das

pessoas que experimentaram maconha disseram que foi antes dos 18 anos. Ai temos

de nos perguntar: maconha é uma droga inocente?

Efeitos associados ao uso de maconha em jovens – falarei rapidamente, porque

são conhecidos de  todos:  prejuízo  do  desempenho escolar  –  esta  é fantástica –,

usuários de maconha ficam burros comparados com não usuários, perdem até sete

pontos do  QI  aos 25 anos;  dependência de maconha,  dependência da erva  –  “é

verde, é ecológico”; aumento de chance de se envolver com outras drogas; aumento

de chance de sintomas psicóticos, esquizofrenia e depressão; aumento de chance de

fracassar na vida – tudo isso com muita evidência científica; e dobra a chance de se

envolver em acidentes de trânsito.
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No Brasil, 37% dos usuários preenchem critérios de dependência. Este é o resumo

do que falei antes. Vejam que, comparados com não usuários, praticamente há 2,5

vezes  mais  evasão  escolar;  mais  ou  menos  isso  sem  diplomas;  amparo

previdenciário;  comportamento suicida; uso de outra droga ilícita.  Ou seja,  aos 25

anos, quem usou maconha na adolescência está muito pior do que quem não usou.

Num  dos  últimos  trabalhos  publicados  no  The  Lancet,  o  principal  periódico  do

mundo em psiquiatria, o nosso amigo David Fergusson, que já esteve em Ouro Preto,

no congresso da Abead, mostra – e é o primeiro trabalho que mostra isto – o que

chamamos relação dose-efeito. Ele mostra que quanto mais maconha, mais evasão

escolar, mais envolvimento com outras drogas e mais tentativas de suicídio do que

quem  não  usa  maconha.  Então,  maconha  é  uma  leseira,  sobretudo  para

adolescentes.

Aqui está a tabela demolidora. Na coluna da direita está quem nunca usou droga; e,

nas outras colunas, quem usou de 1 a 99 vezes, de 100 a 200, até quem usou mais

de 400 vezes. Para um usuário de maconha que usou mais de 400 vezes é nada, são

duas vezes por semana durante um ano e meio, dois anos.

Porcentagem dos com diplomas universitários aos 25 anos: se atribuirmos o valor 1

ao encontrado em quem não usa maconha, veremos que quem usou pelo menos 400

vezes tem 80% menos diplomas. O ajuste pessoal  está inferior:  33 contra 25. Há

cinco vezes mais encosto na Previdência Social; e três e pouco, quatro vezes mais

desempregados. Ou seja, como eu disse no slide anterior, quem usa maconha está

muito pior do que quem não usa.

Mas agora vem a bucha. O autor perguntou às pessoas: você é feliz? Quem usa

maconha  disse  ser  um  pouco  mais  feliz  do  que  quem  não  usa.  Estão  lesados,

burrinhos,  sem emprego,  doentes,  mas estão  se  achando  mais  felizes.  Essa é a

perversão da maconha.

Aqui  se  repete  monotonamente  o  que  mostramos  com  álcool  e,  agora,  com  a

maconha. Quanto menor a percepção de risco, maior o consumo.

Vejamos  as  consequências.  Em  1993,  o  uso  diário  de  maconha  reportado  por

alunos do  high school dos Estados Unidos foi de 2,4%; em 2012, 6,5%. Todo esse

oba-oba  de  legalizar  simplesmente  multiplicou  por  três  a  experimentação  de

maconha.
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Vamos ao resumo dos efeitos associados ao uso de maconha, agora em adultos:

prejuízo neurocognitivo de longo prazo, ou seja, emburrece para a vida toda; cria uma

geração descomprometida com o trabalho; acidentes de trânsito. São três coisas que

já estão bem demonstradas com maconha em adultos.

O que dizer sobre as experiências liberalizantes? Vamos liberar, vamos legalizar,

dizem por aí. Tive a honra de participar de um grupo de especialistas da Abead que

se  debruçou  sobre  as  pequisas  desses  países  liberalizados:  Austrália,  Brasil,

Espanha, Holanda, Portugal, Reino Unido e alguns estados americanos. No mapa

que vemos sobre essa questão nos Estados Unidos,  em verde temos os estados

onde a maconha era legalizada há dois anos, momento desse estudo. Vemos aqui o

primeiro trabalho que compara os estados que legalizaram de alguma forma com os

estados que não legalizaram. Do lado de lá temos os estados não legalizados; do

lado de cá,  os  legalizados.  Vejam que nos não legalizados,  nos  que preenchiam

critérios  por  abuso  de  dependência,  o  índice  é  de  1,3%;  nos  legalizados,  2,6%,

portanto o dobro. Da mesma forma, temos 3,6 e 7,1%. Então, os estados onde houve

a legalização tem o dobro de problemas dos não legalizados.

Portugal, não sei se vocês sabem, liberou todas as drogas há 12 anos. Observemos

o  que  ocorreu  lá  no  que  se  refere  ao  uso  na  vida  na  população  em  geral,  em

escolares e na população em geral. Os três gráficos são eloquentes em demonstrar

que o uso de maconha em Portugal, depois da legalização, dobrou o consumo. Na

Inglaterra houve o mesmo fenômeno.

Vamos  enfrentar  então  essa  questão.  Se  as  evidências  sinalizam  que,  com  a

possível  liberalização  da  maconha,  haverá  aumento  de  consumo,  aumento  dos

problemas decorrentes desse consumo e mero deslocamento dos sujeitos do sistema

judiciário para o de saúde, a pergunta não é para que liberar, mas também quem está

interessado na sua liberação.  Em primeiro lugar,  os usuários, descompromissados

com a saúde pública, que querem ter o direito de puxar o seu fuminho em paz; em

segundo, os idealistas defensores do direito de se drogar; em terceiro, operadores do

direito angustiados com a superlotação dos presídios; em quarto, grupos de interesse

econômico na  exploração desse  novo  negócio.  E  é  aqui,  como se  diz  lá  no  Rio

Grande do Sul, que a vaca vai para o brejo. Acima há a sua lógica e o seu idealismo.

Nesse último, é grana que está em jogo.
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Tive a felicidade de ser convidado pelo Congresso uruguaio, quando lá se discutia a

legalização  da  maconha,  para  fazer  aos  deputados  e  senadores  uruguaios  uma

apresentação como essa sobre maconha. No dia em que estava em Montevidéu para

fazer isso, a primeira página do jornal mais famoso do país, o  El Pais, dizia que o

George Soros prometia mundos e fundos para legalizar a maconha, até dizendo que

ele mesmo daria – vejam como é bonzinho – dinheiro para a pesquisa que mediria o

impacto  da  legalização.  De  novo  estamos  vendo  a  raposa  tentando  cuidar  do

galinheiro.

Se a maconha for legalizada, daqui a pouco haverá anúncios. Temos uma plêiade

de capas de revistas importantes pró-legalização da maconha. Essas revistas estão

preocupadas com o problema da maconha e acham que a saída seria legalizá-la.

Uma das coisas mais graves que acontece no mundo hoje é a epidemia de ebola no

Norte da África. Procurei quantas capas de revistas deram para a questão do ebola.

Foram dadas quatro. Comparem o impacto da maconha com a gravidade do ebola.

Há grana atrás disso.

Nesse  sentido  deixo  para  a  plateia  a  tarefa  de  responder  qual  indústria  das

atualmente instaladas tem vocação para explorar esse novo negócio. Por acaso será

uma que, nos últimos anos, perdeu mais de 50% do seu mercado, cujo expertise é

fabricar cigarrinhos.

Trouxe um recorte de um jornal econômico de 2014, em que um expert da indústria

do  tabaco  diz  que  a  indústria  já  está  totalmente  preparada  para  estratégias  de

ampliação do mercado da maconha. E nós aqui querendo fazer prevenção.

Vamos ver o que a propaganda de cigarro promovia há um século. Em 1900 e

pouquinho, uma propaganda dizia que fumar fazia bem para bronquite. Ela dizia que

você,  mulher,  tem o  direito  de  votar  e  de  fumar.  Essa é  a  questão do direito.  A

propaganda dizia que o cigarro era até recomendado por alguns médicos. Isso era o

que se falava sobre o tabaco de 1905 a 1920.

O  que  se  fala  hoje  sobre  maconha?  “Uso  medicinal.”  “Direito  de  usar.”  “Até

recomendada por  alguns  médicos.”  Não  se  deram  ao  trabalho  de  mudar  a  peça

publicitária. Utilizaram a mesma mensagem usada há um século. Aqui está a razão

disso.  Nos  Estados  Unidos,  legalizada  a  maconha,  em  2018  o  seu  mercado
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mobilizará até US$6.000.000.000,00 por ano. Outro periódico de base econômica vai

mais longe e avalia isso no mundo. Esse autor diz que os principais negócios no

mundo ganharam um patamar  de  estabilidade:  os  bancos,  o  petróleo,  a  indústria

bélica e a indústria da informática. Não se vislumbra um boom seja lá do que for.

Qual  é  o  negócio  novo?  O  álcool  não  é  um  negócio  novo  e  opera

US$500.000.000.000,00 por ano; o tabaco, US$350.000.000.000,00; e o conjunto das

drogas,  US$300.000.000.000,00.  A  maconha  é  responsável  por

US$142.000.000.000,00. E, como vimos que, se for legalizada, o consumo dobrará,

estamos falando de um negocinho de US$300.000.000.000,00 por ano, ou seja, isso

é praticamente o suficiente para dobrar a receita da indústria do tabaco. É disso que

estamos falando.

Para  vocês  compararem,  as  indústrias  da  falsificação  movimentam

US$320.000.000.000,00  e  a  da  pornografia,  um  valor  bem  menor.  Logo,  alguns

ganharão muito dinheiro com esse novo negócio. Lamentavelmente, com o aumento

do número de pacientes, nós, médicos e profissionais da saúde, também. Seremos

sócios do George Soros. Muito obrigado.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  –  Agradecemos  muito  ao  nosso  palestrante,  Dr.  Sérgio  de  Paula

Ramos.

Esclarecimentos sobre os Debates

O  presidente  –  Vamos  dar  início  aos  debates.  Os  que  se  interessarem  em

encaminhar perguntas podem fazê-lo.  Há quatro pessoas inscritas que querem se

manifestar.

Informamos que a Assembleia Legislativa está promovendo o seminário legislativo

Águas de Minas, Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade. Entre

os meses de junho e agosto serão realizados nove encontros regionais abrangendo

as diversas bacias hidrográficas do Estado. Os primeiros encontros serão realizados

no dia 30 de junho, em Montes Claros; 2 de julho, em Divinópolis; e 7 de julho, em

Governador Valadares. Mais informações estão disponíveis no nosso portal.

Debates

O presidente – Como dizia, então, temos a perspectiva de algumas questões. Ainda
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temos um espaço de pelo menos 30 minutos para as indagações, se houver interesse

da nossa plenária. Recebi algumas questões, uma delas dirigida ao Dr. Sérgio de

Paula Ramos, sobre drogas nas empresas, para a qual tenho certeza de que o Dr.

Sérgio  poderá  contribuir  com sua  experiência.  Outra  questão muito  pertinente  foi

dirigida à Mesa, de forma genérica, pelo vereador Cláudio Kennedy, de Nova Serrana,

que faz o seguinte questionamento: “A inclusão das políticas de combate e prevenção

às drogas na grade curricular de ensino não seria um caminho mais curto para obter

êxito no combate a esse mal?”. Deixo essa pergunta para o comentário do Dr. Sérgio

de Paula Ramos.

Outra  pergunta  indagando  se  existe  estatística  dos  atrasos  na  abertura  dos

trabalhos da comissão e se registram a hora oficial real: “Na sua opinião, qual é a

relação entre os atrasos e a qualidade das ações, debates e construções políticas?”.

Quero dar o testemunho desta legislatura. A comissão tem funcionado regularmente e

uma das suas atribuições foi esse ciclo de debates. De qualquer forma, isso é muito

importante,  Marco,  autor  dessa  questão,  possivelmente  você  é  uma pessoa  que

aderiu  ao  acompanhamento dos trabalhos da Casa Legislativa,  que é a Casa do

povo, sempre permeável. Sua contribuição é muito importante.

Ainda uma pergunta  escrita  do Cleiton,  vice-prefeito  e presidente do  Comad de

Fronteira, que nos parabeniza pelo evento. Apresenta um comentário, que pede que

seja  reproduzido:  “Sabemos  que,  para  amenizar  o  uso  de  álcool,  é  necessário

trabalhar  os  cinco  pilares  de  sustentabilidade,  quais  sejam:  prevenção,  família,

tratamento,  espiritualidade  e  inserção  social”.  Fala  também  das  dificuldades  dos

pequenos gestores.

Peço aos que se inscreveram para manifestações orais que utilizem no máximo 3

minutos,  para  circular  a  fala  no  desejo  do  plenário.  O  primeiro  manifestante  é

Norberto Silva, da entidade Renascer para a Vida.

O  Sr.  Norberto  Silva  –  Boa  noite.  Quero  parabenizar  este  ciclo  de  debates  e

agradecer  ao  deputado  Antônio  Jorge.  É  muito  bom  saber  que  estamos  todos

reunidos num só propósito, que é a prevenção contra a droga.

Queria falar com o senhor sobre essa questão. Pelo que vi hoje, a própria mídia faz

com que o jovem, o adolescente procure o primeiro passo da bebida. Sabemos que,
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como o doutor disse muito bem, o álcool pode levar à morte, mas é uma droga lícita.

Poderia ser feita uma lei em relação à bebida, como a feita em relação ao cigarro, ao

tabaco, obrigando a mídia a não fazer propaganda do produto. É uma vergonha ver

pessoas fazendo propaganda e incentivando os jovens a consumir droga.

Quero parabenizar o senhor pelo debate que realiza aqui. Temos de tentar fazer

algo  na  política,  uma  legislação,  para  que  não  haja  muita  publicidade  sobre  o

consumo de  álcool.  Parabéns  pelo  seu  trabalho.  Estou  muito  contente  com  este

debate, com todo o trabalho da comissão. Muito obrigado.

O presidente – Muito obrigado, Norberto,  pelo seu pertinente comentário e pelo

reconhecimento  do  esforço  desta  Casa  Legislativa.  Vamos  convidar  agora  o  Sr.

Josadac Marques,  que participou ativamente da organização dos nossos eventos,

representado aqui o Instituto Mãos e Vozes.

O Sr. Josadac Marques – Boa noite, deputados e participantes deste debate. Como

foi  dito,  quero iniciar  a minha fala agradecendo o apoio da Assembleia,  ao  longo

desse período de preparação, principalmente para o evento que ocorreu hoje na parte

da manhã nesta Casa, quando a TV Assembleia, mudando um pouco o seu quadro,

fez uma programação ao vivo, permitindo a participação de escolas. Quero agradecer

à Assembleia a cessão do ônibus que foi a Santa Luzia buscar alunos para participar

do evento. Oito escolas estiveram aqui representadas. Isso pode parecer pouco para

nós, mas para eles foi interessante, porque houve movimentação na escolha sobre

quem deveria vir. Alguns tiveram de pedir autorização especial dos pais, da escola, do

trabalho. Fica registrado esse agradecimento.

Gostaria de fazer menção a algo que vai ocorrer amanhã cedo nesta Assembleia.

Como contraponto, houve nesta semana a discussão da maioridade penal e, amanhã,

a discussão sobre o fim do Estatuto do Desarmamento. Como educador, sentimos o

impacto do outro lado, quando vimos o quanto se gasta com mídia e a dificuldade da

sociedade civil, dos movimentos sociais, das ONGs para tornar conhecido o trabalho

que desenvolvem na comunidade.

Deputado e representantes da Mesa, gostaria de fazer a seguinte pergunta: como

vamos conseguir fazer a transição do pacto global assinado com a ONU, em 2000,

dos objetivos do milênio preestabelecidos para 2000 a 2015 para a discussão dos
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que se referem ao período de 2015 a 2030? Faço essa pergunta porque tive a honra

e o privilégio de, no ano passado, no edital da ONU, ser indicado para representar

Minas nessa discussão, como interlocutor, em razão do compromisso internacional

assumido até 2015.

No Brasil, no ano passado, houve eleição e Copa do Mundo. Deputado, ao mesmo

tempo  que  faço  essa  pergunta,  dirijo  um  clamor  à  Assembleia.  Depois  de  ter

conseguido trazer a Belo Horizonte o embaixador da ONU para discutir os objetivos

do milênio,  o governador anterior  assinou o pacto, bem como esta Assembleia,  a

AMM, a Granbel.

Desconhecemos os motivos, porque, mesmo depois de toda essa mobilização feita,

as reuniões desse pacto internacional continuam acontecendo nas dependências –

com todo o respeito – da Prefeitura de Belo Horizonte.

Então  fica  aqui  o  convite  para  discutirmos  essa  temática.  Se  foi  um  pacto

internacional  que  a  Assembleia  assumiu,  que  isso  seja  discutido  no  nível

internacional, e não apenas municipal.

Aqui, então, faço muito mais um pedido que uma pergunta. Amanhã, no decorrer do

debate, estaremos, mais uma vez,  trazendo o tema da prevenção. Muito obrigado

pela participação de todos e pelo convite para estarmos aqui.

O presidente – Muito obrigado, Josadac. O Dr. Sérgio de Paula vai se manifestar

também sobre sua interlocução. Vamos convidar agora o pastor André Sanches, do

Comad Taiobeiras.

O pastor André Sanches – Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Dr. Antônio

Jorge por essa iniciativa. Estou como presidente do Conselho Municipal Antidrogas –

Comad –, em Taiobeiras, e ali também podendo ajudar a região.

Após ouvir a palestra do doutor, gostaria de dizer que viemos de uma região onde –

acredito – todos, ou a maioria, sabem que é tida como a capital mundial da cachaça,

Salinas. Nessa cidade há a universidade da cachaça. Então existe uma universidade

que forma pessoas para trabalhar com cachaça – não sei que título daria a quem

estuda nessa universidade. Ali também temos o Museu da Cachaça.

Então a minha pergunta, Dr. Antônio, é: diante dessa exposição da palestra de hoje,

esta Casa tem alguma ideia,  algum trabalho,  algum projeto que venha inibir  essa
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vinculação, promoção, incentivo à questão da cachaça, da bebida, do álcool? Muito

embora estejamos pautando um problema, que é grave e que foi aqui mencionado

por  todos talvez,  que começa pelo álcool,  pela cachaça,  pela caipirinha...  “Vamos

abrir o apetite e tomar uma.” A partir daí a gente vai, então, motivando nossos filhos a

beber. É importante lembrar que somos referenciais em relação a isso.

Acho que o doutor pode falar com muito mais propriedade sobre isso. Se o meu

filho me vir bebendo, logo ele vai achar que também pode beber. Sou referencial. Não

adianta eu dizer: “Olha, faça o eu que mando, mas não faça o que eu faço”. Estamos

aqui  numa  discussão  pertinente,  válida,  de  tamanho  talvez  imensurável  e  que

precisamos trazer para nós. O que estou fazendo para então inibir esse crescimento

ou de que forma eu posso fazer essa prevenção?

Penso que seja salutar pensar que tudo começa a partir de mim, a partir da minha

família, a partir dos meus filhos, se estou dando essa referência, a de não fazer uso

do álcool, não posso fazer uso dessa droga lícita.

Portanto, a minha pergunta, Dr. Antônio é: quais projetos esta Casa tem para poder

inibir, muito embora saibamos que, em Minas Gerais, se dá o pontapé inicial? Entre

algumas coisas, podemos citar a campanha da sacolinha do mercado, que começou

a aqui em Minas. Sendo assim, podemos começar em Minas também a puxar essa

preocupação,  inibir  essa  vinculação,  como o  doutor  disse,  com  a  propaganda.  A

minha pergunta seria essa. Muito obrigado.

O  presidente  –  Obrigado,  pastor  André  Sanches.  Com  a  maior  propriedade,

comentarei  o papel,  os  limites  da Assembleia  Legislativa e o papel  que podemos

exercer junto à sociedade.

Pedirei  ao Jonas,  da associação cultural  educativa cristã,  que se manifeste.  Na

sequência, vou pedir ao Dr. Sérgio de Paula Ramos que agrupe as várias questões e

construa uma resposta mais consolidada possível, em função do nosso compromisso

de  encerrarmos  às  22  horas,  pois  teremos  um  dia  muito  extenso  de  atividades

amanhã. Com a palavra, o Jonas.

O Sr. Jonas do Carmo Silva – Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria dar meus

parabéns  por  esta  iniciativa.  Quero  começar  fazendo  uma  reflexão.  Certa  feita,

quando assistia a um programa de entrevistas, perguntaram a um certo ícone, um
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certo artista que é um ícone do rock em nosso país, do tipo pai do rock, cujo nome

não vou falar, se usou drogas na juventude. É claro que, estando ele hoje já com seus

70 anos, respondeu que sim, meio constrangido, e disse que na época em que usou

droga, em sua juventude, no momento, para sua geração, a droga era sinônimo de

rebeldia.  Na  época  era  um  tema  internacional.  Disse  que  não  conhecia  a

consequência da droga.

Hoje estamos vivendo essa consequência. Não podemos esquecer que, naquela

época, nos anos 1960, 1970, o rock usava o jargão “sexo, drogas e rock'n'roll”, que

vai ao encontro do que a propaganda, o marketing não só do cigarro, que há pouco

tempo,  graças  a  Deus,  foi  proibido,  mostrava:  as  pessoas  praticando  esportes

radicais.  Antigamente,  nos  filmes  de  faroeste,  quando  o  vilão  e  o  mocinho  iam

conquistar a dama, acendiam um cigarro.

Como  foi  muito  bem  argumentado  pelo  palestrante,  não  é  diferente  do  que  a

propaganda da bebida etílica faz em seu marketing, de uma forma, vamos dizer, até

mesmo de anarquia, hipnótica. Sabemos que o álcool, como droga lícita, vai contra a

família. Sabem o que é o álcool, embora seja vendido como sinônimo de prazer para

a sociedade. Para o governo, o álcool só não combina com o volante. Foi muito bem

destacada pelo expositor, pelo palestrante o outro lado da propaganda, o outro lado

da consequência do  álcool  na vida  das pessoas.  Claro  que é uma consequência

psicossocial que afeta em cheio a família, trazendo violência, desestruturação familiar

e filhos que se tornam presas fáceis.

Não podemos esquecer também que o álcool joga o indivíduo, quando está sob sua

dependência, em escravidão plena, no mesmo abismo que o crack. Só sabe o que é

o álcool  quem já  teve  um  pai  alcoólatra  ou  parente  alcoólatra  em casa.  Eu,  por

exemplo, já tive um padrasto alcoólatra e sei o que é e como destrói o ser humano na

questão psicossocial.

Como a família é a base, a célula mater da sociedade, quando a família é ferida a

sociedade inteira  sangra.  E a  escola?  Porque a  escola  é  a  extensão da casa.  A

família forma pessoas. A escola forma cidadãos. Então, pergunto ao poder público: o

que podemos fazer para proteger a família? Será que está havendo uma proteção,

uma prevenção na escola? Como podemos fazer uma frente contra essa frente que
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está do outro lado, que promove a propaganda para liberação da droga? Essa é a

questão que quero apresentar. Será que o Estado está cumprindo com sua missão

constitucional de proteger a família? Como o indivíduo é afetado, com certeza isso

mostrará sua destruição maior, e o alvo será a família. É essa a pergunta que quero

fazer: o que fazer para proteger a família, a sociedade e a escola?

O presidente – Obrigado, Jonas, por sua questão e sua manifestação. Quero ter a

satisfação de ler uma última questão, Dr. Sérgio, de Maria Márcia, de Montes Claros,

que nos enviou sua pergunta, pois está assistindo o ciclo pela internet. A mensagem

dela é: “Senhores, considerando o plano Crack, É Possível Vencer, de que maneira

avaliam as ações do plano, especificamente do Ministério de Saúde, que investiu na

formação de profissionais de saúde através do projeto Caminhos do Cuidado, no qual

aborda a política de redução de danos?”

Se o Dr. Sérgio me permite, dado o adiantado da hora, falo sobre essa questão

dirigindo-me  à  Márcia.  Acho  que  o  programa  Caminhos  do  Cuidado  apresenta,

segundo sua ideologia, perspectivas extremamente relevantes do ponto de vista do

acolhimento,  da  atenção  primária  como núcleo  essencial  para  o  cuidado,  para  a

identificação dos casos.

A política de redução de danos, que está no olho do furacão do debate, muitas

vezes com posições fundamentalistas daqui e de lá, será debatida amanhã, Márcia.

Acho  que é  importante,  se  você  tiver  oportunidade,  acompanhar  a  mesa das  14

horas. Teremos aqui exposição da experiência do programa municipal de São Paulo,

De Braços Abertos, assim como do programa Recomeço, também de São Paulo, que

têm uma atitude diferenciada em relação à perspectiva da abstinência e também da

experiência de comunidade terapêutica.

De  qualquer  modo,  o  investimento  que  o  Ministério  da  Saúde  faz  é  crítico  e

importantíssimo. A perspectiva do programa Caminhos do Cuidado é para além da

questão do álcool e drogas. Ela coloca uma ideologia do acolhimento muito relevante.

No entanto, é preciso reconhecer que o programa Crack, É Possível Vencer tem uma

execução baixíssima em todo o País. A proposta do governo federal, infelizmente, do

ponto  de  vista  de  sua  execução,  não  foi  operacionalizada  nem  em  30% de  sua

proposição inicial.  Estamos, por meio da Casa Legislativa de Minas, fazendo uma
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interlocução próxima com o secretário nacional, com vistas a entender as melhores

oportunidades para que os municípios mineiros possam captar as oportunidades e

recursos do programa nacional.

Queria rapidamente dirigir-me ao Josadac e dizer “que bom que a prefeitura está

atenta, pois precisamos fazer cobranças à Casa Legislativa e ao governo do Estado”.

Tivemos um resultado muito exitoso em Minas Gerais no primeiro pacto Objetivos do

Milênio. O governo Anastasia antecipou a assinatura de um novo compromisso de

renovação  de  metas.  Fiquei  satisfeito,  pois  várias  dessas  metas  estavam

relacionadas à área de saúde. O Rangel, do Cosems, sabe disso. Temos a questão

da expectativa de  vida  e  a  da  redução da mortalidade materna e  infantil.  É uma

perspectiva internacional, fundamental para balizar as nossas políticas. Faço aqui um

compromisso.  Tenho  certeza  de  que  nossa  presidência,  a  Mesa  desta  Casa,

provocada  por  este  debate,  pautará  esse  assunto.  O  mais  breve  possível  serei

interlocutor da sua manifestação.

Por fim, há a questão da família. Tive chance de me manifestar mais uma vez sobre

esse  assunto.  Acho  que  os  governos  têm  responsabilidade  na  formulação  das

políticas e no financiamento. De fato o enfrentamento ao fenômeno do álcool e das

drogas é uma responsabilidade de toda a sociedade. Os valores atinentes à família,

assim como outros valores, sejam eles morais ou não, mas valores estruturantes para

uma sociedade saudável, devem ser pactuados e perseguidos por toda a sociedade

que almeja e que trabalha na perspectiva da construção da cidadania. Referindo-me

à  fala  do  Jonas,  acho  que  essa  é  uma  obrigação  cotidiana  de  todos  nós.  Os

governos, os parlamentos obviamente sempre têm importância capital na interlocução

com a sociedade, mas essa é uma missão de toda a sociedade.

Passo  a  palavra  ao  Dr.  Sérgio  de  Paula  Ramos,  que  consolidará  seus

posicionamentos. Na sequência, vou estender a palavra aos nossos dois deputados

da comissão. Em seguida, finalmente, vamos nos encaminhar para o encerramento

deste nosso ótimo início de debate.

O Sr. Sérgio de Paula Ramos – Em razão da exiguidade do tempo, darei respostas

muito  objetivas  e  breves.  Como  resolver  os  vícios  das  drogas  nas  empresas?

Casualmente, fiz uma conferência sobre esse tema ontem, em Porto Alegre. Estou
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com os dados bem frescos na cabeça. O primeiro passo é mostrar para o empresário

quanto  dinheiro  ele  está  botando  fora,  quanto  ele  poderia  lucrar,  se  tivesse  um

programa  de  qualidade  de  vida  bem  conduzido  dentro  de  sua  empresa,  que

considerasse o álcool, o tabaco e outras drogas.

Em uma rápida resposta, vamos pegar o caso mais conhecido, que é o do tabaco.

Imaginem um funcionário fumante. Hoje em empresa nenhuma se pode fumar. Ele

tem de ir até um ponto distante para fumar seu cigarro. A dependência dele muitas

vezes exige que, no horário de trabalho, ele fume seis, sete, oito cigarros durante o

turno. Ele se desativa, pega a carteira, o maço de cigarros, o isqueiro e vai para

aquele lugar distante fumar. Depois volta. Até se ativar, calcula-se que ele perde mais

ou menos meia hora de trabalho, por cigarro.

Então,  são  seis,  sete  cigarros  num  turno.  Vocês  vejam  quanto  dinheiro  esse

empresário está jogando fora, por não considerar um programa que qualifique a vida

de seus colaboradores.

A outra pergunta foi formulada pelo Cláudio: “A inclusão das políticas de combate e

prevenção às drogas na grade curricular de ensino não seria um caminho mais curto

para  obter  êxito  no  combate  a  esse  mal?”.  Sem  dúvida,  Cláudio.  Programas  de

prevenção  em  escola  que  possam  flutuar  dentro  de  um  meio  social,  para  que

cuidemos mais dos jovens quando também não estão na escola é o que funciona.

Mostrei  na  minha  apresentação  os  dados  americanos  sobre  isso.  Em  20  anos

derrubaram pela metade o consumo de bebida alcoólica por adolescentes.

Em seguida, três perguntas. “Como ficaria a questão da presença do álcool em

alguns doces, como sorvetes e bombons? Isso não poderia incentivar o uso de álcool

por  crianças  e  adolescentes?”.  Claramente  sim.  Vocês  podem  observar  que  no

supermercado há um espumante sem álcool, em garrafa da Barbie, induzindo uma

criancinha pequena a começar a tomar, entre aspas, espumante. Daqui a pouco, vai

querer tomar com álcool. A indústria do tabaco fez isso no passado com cigarrinhos

de chocolate. É a mesma estratégia.

Outra pergunta:  “Considerando que o usuário de drogas pode em alguns casos

perder  a  capacidade de  responder  pelos  seus  atos,  isso  não  poderia  justificar  a

internação  compulsória  por  incapacidade  de  aceitar  o  tratamento?”.  Isso  está
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consagrado em lei no Brasil. Um médico tem o dever de propiciar uma internação

involuntária  todas as vezes que julgar que seu paciente está correndo o risco ou

fazendo terceiros correrem o risco de exposição pública, de vida, etc.

“Além de criarmos decretos ou leis que impeçam o uso ou a divulgação do álcool,

seria importante criar políticas públicas de prevenção e de tratamento do usuário de

drogas?”. Claro que sim. Isso é fundamental. A proibição da propaganda é uma ação

de uma política pública.

Uma última pergunta, já que as intervenções foram respondidas pelo deputado, é

sobre o que penso sobre as iniciativas de parcerias público-privadas. Penso que são

muito boas. Colaboro há 40 anos com o poder público em todos os níveis que me

convidam. Sou uma pessoa de prática privada.  Não sou funcionário  público  nem

trabalho em nenhuma ONG, como disse no início,  em minha declaração. Sou um

médico  que  exerce  seu  ofício  privadamente,  em  internamento  ou  no  consultório.

Sempre que convocado, respondo favoravelmente aos pedidos. Posso antecipar ao

deputado Antônio Jorge, encerrando a minha intervenção, que não me convide de

novo porque voltarei.

O presidente – Obrigado, Dr. Sérgio. Preciso responder a uma questão muito bem

colocada pelo pastor André Sanches sobre o papel da Assembleia Legislativa.

O  nosso  desenho  federativo,  com  a  autonomia  das  esferas  de  governo,  a

Constituição Federal, as Constituições Estaduais limitaram os papéis das atribuições

de legislar em cada uma das esferas. Vou dar um testemunho, apesar de considerar-

me neófito nessa atividade, embora tenha uma vida pública de 30 anos como servidor

público, porque na Assembleia é um papel que se iniciou há poucos meses. O espaço

para  legislar  da  Assembleia  –  os  temas  sobre  os  quais  temos  autoridade

constitucional  para  legislar  –  é  muito  pequeno.  Esse  tema  da  regulação  das

propagandas somente cabe ao Congresso. Se a nossa Casa fizer uma propositura de

lei  regulando  a  propaganda  da  cerveja,  seguramente,  vai  ser  declarada

inconstitucional no dia seguinte, ainda que a Casa a aprovasse.

É prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional regular matérias dessa natureza.

Regula delegando ao Conaf, em que, como disse o Dr. Sérgio de Paula Ramos, há

uma contradição muito grande em vários aspectos. Temos atribuições restritas, mas
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temos sim espaço para atuar junto à sociedade e para legislar. Quero dar o exemplo

de uma luta que, tenho certeza, será encampada pela comissão, uma luta interna que

se reproduz na sociedade. Não sei se, em Porto Alegre, esse debate foi vencido, mas

aqui  tivemos  um  avanço  muito  grande  com  a  proibição  da  bebida  alcoólica  nos

estádios. Isso não vai derrubar o consumo da indústria, mas seguramente o estádio é

um espaço de uma grande paixão nacional, o estádio é o espaço da associação com

uma atividade salutar que é o esporte. Então não deveriam ser os estádios espaços

para  propagandear.  Eu  diria  que  a  indústria  da  cerveja,  principalmente,  tem-se

vinculado  muito  ao  futebol,  à  questão  do  esporte,  infelizmente  com  técnicos  da

seleção e jogadores que foram considerados em alguns anos os melhores do mundo,

fazendo representação e propaganda da cerveja. A restrição que tivemos, de certa

forma afrontada pela Fifa – e sabemos hoje o que significou e está significando o

padrão  Fifa,  com  todos  esses  escândalos  internacionais  –,  foi  uma  interrupção.

Acabou o momento da Copa e agora retroagimos ao debate.

Tramita  nesta  Casa um  projeto  que visa  voltar  a  liberar  a  utilização  da  bebida

alcoólica nos estádios, e eu já me manifestei totalmente contra isso. Acho que essa é

uma excelente luta para enfrentarmos, com a perspectiva de não permitirmos esse

retorno, e sim trazer à luz os dados colocados aqui pelo Dr. Sérgio de Paula Ramos.

Então  a  Casa  tem  espaço,  as  câmaras  municipais  têm  espaço,  através  das

posturas, por exemplo, sobre a mesa na calçada – em alguns estados americanos

não existe mesa em calçada. Não se pode beber em público. Mesmo em países de

alto consumo de bebida alcoólica, como a Inglaterra, onde o consumo per capita de

cerveja é muito alto, maior que o nosso, só se bebe internamente nos pubs, não em

público, e somente até meia-noite.

Portanto  regular  o  uso,  como  disse  o  Dr.  Sérgio,  regular  o  acesso,  é  uma

contribuição.  O  álcool  está  na  cultura  de  uma forma milenar.  Acho  que  ninguém

discute a proibição do álcool. As tentativas na história mostraram problemas graves,

do  ponto  de  vista  do  controle,  do  tráfico  de  bebidas  alcoólicas.  O  exemplo  mais

notório é Al Capone, Chicago. Mas o fato é que regular o acesso, restringir o uso,

disciplinar o uso, não estimular o exemplo está ao nosso alcance. Acho que existem

algumas posturas municipais que podem contribuir. Existem algumas questões que
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são  brechas  para  nós,  na  Casa  Legislativa  de  Minas,  contribuirmos.  De  fato  a

regulação  de  propaganda  é  atribuição  do  ente  federal,  legislar  sobre  a  saúde  é

atribuição dos presentes, e estamos falando em saúde. Então fica o compromisso

desta comissão com esse tema. Sua observação é muito pertinente. Vou passar a

palavra agora ao nosso deputado Missionário Marcio Santiago,  vice-presidente da

comissão.

O deputado Missionário Marcio Santiago – Foi muito proveitoso esse debate, com a

apresentação do Dr. Sérgio, principalmente para nós que nos propusemos a defender

os princípios familiares. Como foi muito bem dito pelo nosso irmão, a destruição que

se dá com o álcool dentro de casa, através do marido ou da esposa, a destruição da

família, é clara. Temos visto também uma erotização que tem sido trazida com as

propagandas de bebidas alcoólicas, há  um tempo atrás,  de forma sutil,  mas hoje

escancaradamente. A partir  dos 15 anos, o jovem, nessa idade efervescente, tem

uma curiosidade aguçada pelo proibido, e há muito tempo temos observado esse

consumo elevado em razão dessa promoção de uma forma erotizada. Hoje vemos

enormes caminhões transportando cerveja, onde está escrito Devassa e uma mulher

seminua oferecendo a bebida de uma forma erotizada e pejorativa.

Nós,  que  estamos  nesta  Casa,  temos  a  missão  de  trabalhar  em  função  da

manutenção da família. Como disse nosso irmão, essa é nossa missão nesta terra e

precisamos, sim, trabalhar, no que estiver ao nosso alcance, com políticas públicas

eficazes para o combate. Precisamos dar as mãos e trabalhar para que isso tenha

redução, já que hoje essa questão tem sido tão drástica para nossa sociedade.

Gostaria  de  parabenizá-lo  por  essa  explanação,  com  dados  técnicos.  Isso

enriquece  muito  nosso trabalho  nesta  Casa.  Tenho  a  certeza  de  que  esses  dois

primeiros  momentos,  hoje  e  amanhã,  serão  muito  enriquecedores  para  nossa

Comissão de Combate a Drogas. Boa noite. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro.

A deputada  Ione  Pinheiro  –  Dr.  Sérgio,  gostaria  de  parabenizá-lo  pela  clareza,

objetividade desta palestra enriquecedora. Gostaria também que o senhor voltasse

mais vezes a esta Casa, porque acho interessante sabermos quando o alcoolismo é

considerado uma doença. Que status têm os jovens ao beberem na faculdade? Na
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faculdade,  vemos,  frequentemente,  os  trotes  universitários  dessa forma.  Podemos

estudar também alternativas para evitar isso.

Nosso companheiro  levantou  a  questão familiar.  Percebo  que quando  a  família

consegue internar o paciente, ela já está cansada, e quando ela traz o filho ou o

companheiro de volta para casa, como irá ajudá-los a não voltar para o mundo das

drogas ou do álcool? Sinto que a família se sente desemparada. Gostaria muito que o

senhor voltasse para aprofundarmos nesse assunto. Parabéns e muito obrigada. Boa

noite a todos e até amanhã.

O presidente – A deputada Ione fez uma manifestação e, se o Plenário concordar,

eu gostaria  de retornar  a palavra  ao Dr.  Sérgio de Paula  Ramos,  para  um breve

comentário.

Aproveito,  Dr.  Sérgio,  antecipando  o  debate  de  amanhã,  para  dizer  que,

logicamente, a agenda de álcool e drogas, lícitas ou ilícitas, é muito complexa, como

já foi dito, mas, principalmente hoje há uma interface com a questão da manutenção

do crime organizado, da manutenção de muitos bolsões de exclusão, em função da

ilegalidade  da  droga.  Aqueles  que  defendem  a  descriminalização,  num  primeiro

passo,  ou  até  mesmo  aqueles  que  defendem,  mais  radicalmente,  a  questão  da

legalização, têm colocado sempre na balança o custo-benefício, na perspectiva de

uma redução ou de um enfrentamento ao crime organizado com a descriminalização

da maconha, a autorização de plantio doméstico ou coisas desse tipo.

De  forma  muito  breve,  gostaria  que  o  senhor  comentasse  o  que  foi  dito  pela

deputada Ione e fizesse um comentário dessa posição da descriminalização, que hoje

é muito forte no País.

O Sr. Sérgio de Paula Ramos – Felizmente, não precisamos mais do achismo, do

acho isso ou aquilo. Já temos dados. No Rio Grande do Sul, onde temos o Grêmio e

o Colorado,  o camisa azul  e o camisa vermelha,  como colorado que sou,  vamos

supor que combinássemos que quem está vestindo a camisa azul é criminoso, vai

para a cadeia. Muito bem. Vamos ter aqui na sala “X” pessoas criminosas, e, no dia

seguinte, diríamos: “Vestir azul já não é mais crime”. As pessoas que estavam de azul

vão deixar de ser criminosas. Então a estatística vai dizer que o crime diminuiu. Nada

disso. Simplesmente é outro conceito.
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O que aconteceu? Há dados, e por isso não precisamos mais de achar isso ou

aquilo. Em Portugal, com a liberação de todas as drogas, o crime diminuiu no começo

porque não se prendia mais o usuário. Mas hoje, 12 anos depois, está no mesmo

patamar de antes da lei, guardadas as proporções populacionais. Então, quem está

dizendo que o crime vai diminuir não tem dados. O que aconteceu em Portugal foi

que diminuiu, sim, num primeiro momento; mas hoje, 12 anos depois, está igual.

O  presidente  –  Caminhando para  o  encerramento,  a  Assembleia  Legislativa  de

Minas Gerais manifesta os seus agradecimentos aos expositores, às autoridades, aos

telespectadores  da  TV  Assembleia  e  ao  público  em  geral  e  convida  a  todos  a

participar amanhã, a partir das 9 horas, neste Plenário, da continuação deste ciclo de

debates, com painéis que vão abordar a prevenção do uso de álcool e outras drogas

entre jovens e a atuação da sociedade, conforme a programação.

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para as especiais de amanhã, dia

26, às 9 e às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 26/6/2015

Presidência do Deputado Antônio Jorge

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição da Mesa – Registro de Presença – Esclarecimentos sobre a Dinâmica

dos Trabalhos – Palavras do Major Hudson Matos Ferraz Júnior – Palavras da Sra.

Lidiane Toledo – Palavras do Sr. Guilherme Correa – Palavras da Sra. Eliane Andrade

– Palavras da Sra. Ana Martins Godoy Pimenta – Palavras da Sra. Sandra Lúcia de

Oliveira Rodrigues da Silva – Palavras da Sra. Soraya Romina – Esclarecimentos

sobre os Debates – Debates – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:

Antônio Jorge – Ione Pinheiro – Leandro Genaro.
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Abertura

O presidente (deputado Antônio Jorge) – Às 9h10min, declaro aberta a reunião. Sob

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

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

Ata

–  A deputada  Ione  Pinheiro,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O presidente – Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Políticas

sobre Drogas e a Juventude: Prevenção, o “X” da Questão, que tem como objetivos

discutir  a  atual  política  sobre  drogas,  as  diversas  abordagens  de  prevenção  e

tratamento  do  uso  de  álcool  e  outras  drogas,  especialmente  entre  crianças  e

adolescentes,  e  também  debater  as  experiências  inovadoras  desenvolvidas  pelo

sistema  de  Justiça  para  lidar  com  os  aspectos  jurídico-criminais  associados  ao

consumo de drogas.

Composição da Mesa

O presidente – A presidência convida a tomar assento à Mesa  o Exmo. Sr.  Major

Hudson Matos Ferraz Júnior, assessor de prevenção às drogas da Polícia Militar de

Minas Gerais, pós-graduado em segurança pública pela Fundação João Pinheiro e

membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas; as Exmas. Sras. Lidiane

Toledo,  mestre  em ciências  da  saúde pela  Ensp-Fiocruz e  consultora  da  área de

álcool e outras drogas da ONG Viva Rio; e Eliane de Andrade, psicanalista filiada à

International Psychoanalytical Association, mestre em psicologia e professora da PUC

Minas; o Exmo. Sr. Guilherme Correa, autor do projeto Tô Ligado! e presidente da

ONG  AboutFace  Brasil;  e  as  Exmas.  Sras.  Soraya  Romina,  professora  da  rede

municipal  de  educação  de  Belo  Horizonte,  assessora  da  PBH  e  presidente  do

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte; Sandra Lúcia de

Oliveira Rodrigues da Silva, psicóloga com atuação na área clínica e organizacional,

ex-presidente da Junta de Serviços Gerais  de Alcoólicos Anônimos do Brasil;  Ana

Martins  Godoy Pimenta,  farmacêutica bioquímica,  bacharel  licenciada em química,

pós-graduada  em  dependência  química,  coordenadora  nacional  da  Pastoral  da
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Sobriedade,  presidente  da  Federação  Nacional  das  Comunidades  Terapêuticas

Católicas e presidente da Associação de Acolhimento de Dependentes Químicos e

Familiares;  e  deputada  Ione  Pinheiro,  membro  da  Comissão  de  Prevenção  e

Combate às Drogas desta Casa.

Registro de Presença

O presidente – O vereador Wellington Magalhães, presidente da Câmara Municipal

de Belo Horizonte, impossibilitado de participar do nosso ciclo de debates, mandou o

vereador Arnaldo Godoy para representá-lo. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação

recebê-lo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente –  Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas a serem feitas para os participantes da Mesa, por escrito

ou oralmente, e de outras enviadas por meio do formulário disponível no portal da

Assembleia.  Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão

encaminhar  suas  perguntas  por  escrito,  no  formulário  próprio,  que  está  sendo

distribuído pela equipe de apoio aqui no Plenário. Aqueles que desejarem fazer sua

intervenção oralmente, podem especificá-la nesse formulário. Os telespectadores da

TV Assembleia também poderão participar.  Basta acessar o portal  da Assembleia,

www.almg.gov.br,  abrir  o  link com  o  formulário  de  participação  e  enviar  sua

contribuição.

Informamos ainda que será oferecido certificado aos participantes deste ciclo de

debates.  O  certificado  será  disponibilizado  pelo  e-mail fornecido  no  momento  da

inscrição. Para recebê-lo, é necessário ter feito o credenciamento na secretaria do

evento.

Temos uma agenda corrida, e vou ficar com a desagradável função de limitar  o

tempo dos nossos ilustres palestrantes. Iniciaremos agora o painel “Prevenção ao uso

de álcool e outras drogas entre jovens e a atuação na sociedade”. Com a palavra, o

Major Hudson Matos Ferraz Júnior.

Palavras do Major Hudson Matos Ferraz Júnior

Exmo.  Sr.  Deputado Antônio  Jorge,  na  pessoa de quem  cumprimento  todos  os

parlamentares  desta  Casa,  especialmente  todos  que  contribuem  com  o
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direcionamento  da  Casa  do  povo;  todos  os  auxiliares;  senhoras  e  senhores

expositores nesta presente data, agradeço a compreensão e a paciência de todos,

pois vamos iniciar nossa fala com todos que estão na plenária, especialmente com

nossos policiais militares, que nos acompanham nesta discussão, na data de hoje.

A Polícia Militar de Minas Gerais, na sua máxima de mais de 200 anos, tem uma

preocupação  muito  especial  com  a  questão  da  prevenção  primária,  exatamente

porque as questões que envolvem jovens e adultos são um diferencial que impacta a

segurança pública.

Nesse sentido, trouxe uma abordagem feita pela Organização Mundial de Saúde,

que destaca alguns fatores que podem contribuir  para o consumo de drogas. Um

deles é o fácil acesso. Observamos que, em decorrência da questão continental, o

Brasil faz fronteira com os três maiores produtores de cocaína do mundo e com um

dos maiores produtores de maconha do mundo,  que é o Paraguai.  Isso,  de  uma

forma ou de outra, acaba impactando no território brasileiro, mesmo que o Brasil seja

considerado  um  país  de  trânsito.  Esses  fatores  contribuem  diretamente  para  o

fenômeno das drogas. Além do fácil acesso, a própria questão da insatisfação com a

qualidade de vida, em sua falta ou em seu excesso, pode contribuir. Algumas vezes,

também, quem não tem informações qualificadas a respeito das drogas pode ter um

pendor para o consumo.

A Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU, também diz, de alguma forma, na

sua orientação, que quem está pouco integrado na família ou na sociedade pode ser

direcionado a uma relação de consumo de drogas. Nesse sentido, a Polícia Militar, há

muito tempo, vem trabalhando para se orientar cientificamente sobre esse assunto.

Na  relação  com  educadores,  percebemos  que  a  influência  sobre  a  criança  e  o

adolescente passa por alguns estágios. De zero a 5 anos, a influência total vem dos

nossos pais e familiares e é muito importante, pois é nesse momento que se formam

os  valores  importantes  para  a  nossa  família.  Logo  depois,  após  os  6  anos,  a

influência passa a vir de uma segunda casa pela qual todos nós passamos, que são

os  educandários.  Ali  a  influência  passa  a  vir  do  professor,  que  é  uma  pessoa

importante  e  muito  significativa  nesse  momento.  É  exatamente  com  essa

preocupação que a Polícia Militar vem estabelecendo os seus referenciais teóricos.
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Observamos que, por volta dos 9 ou 10 anos de idade, a criança, nessa fase de

caminhar  por  sua  autonomia  como  adolescente,  busca  novos  referenciais  e,  às

vezes,  esses  referenciais  vêm  contribuindo,  de  forma  significativa,  para  uma

orientação  inadequada  ou  para  o  compartilhamento  de  uma postura  inadequada,

resultando no consumo de drogas e na violência. E, exatamente neste momento, o

Programa Educacional  de  Resistência  às  Drogas  –  Proerd  –  tem o  seu principal

contato.

Gostaria de me ater um pouco mais ao Proerd. O que é o Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Violência? Ele já existe no mundo desde 1983. Sua origem

foi  nos  Estados  Unidos,  mas  já  ultrapassou  barreiras  e,  no  Brasil,  começou

essencialmente  após  1992.  Aqui  em  Minas  Gerais,  já  completamos  17  anos  de

programa, a partir  do esforço cooperativo entre a família,  o principal referencial;  a

escola, segunda referência; e o Estado, por meio da Polícia Militar,  a fim de levar

valores para esses jovens, a partir do momento em que a Polícia Militar é convidada

para apresentar seu projeto político-pedagógico.

O  objetivo  essencial  do  programa  é  levar  informações  qualificadas  a  esses

estudantes a fim de que eles mesmos, nessa busca de referencial e de tomada de

decisão consciente, optem por relações mais amistosas com o objetivo maior de sua

produtividade  ao  se  tornar  um  adulto.  E  isso  causa  determinados  impactos  já

observados  pela  comunidade  científica.  O  Proerd  empodera  os  jovens  com

ferramentas e habilidades a fim de eles fazerem a diferenciação do que pode ser bom

para sua vida e para a de todos que o cercam; e estabelece relações positivas não

somente envolvendo a comunidade escolar,  mas também a família e o jovem. Os

policiais que aplicam o Proerd – e tenho certeza de que muitos aqui já observaram

isso –  são  vistos  não como aplicadores  da  lei,  pura  e  simplesmente,  mas  como

servidores,  o  que resgata  sua autoestima e,  mais  ainda,  motiva-os  a  enxergar  a

essência do que é o serviço de defesa social: exatamente servir, antes de proteger e

intervir.  Outro  benefício  observado  é  o  alinhamento  de  pensamentos  na  hora  da

comunicação, pois facilita a comunicação entre os jovens. Além disso, o Estado, por

meio da Polícia Militar, favorece o repasse de informações importantes, significativas

e verdadeiras sobre os malefícios  decorrentes do consumo de droga – o que, ao
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mesmo tempo, traz impacto para o controle da violência –, e, especialmente, o Proerd

abre  um diálogo permanente  entre a família,  a  escola  –  importante  segmento de

formação da sociedade brasileira – e o Estado, representado pela Polícia Militar.

Nesse sentido,  considerando-se aquela primeira discussão sobre a Organização

Mundial de Saúde, o Proerd, de forma bem específica e direcionada, contribui para

fazer frente a cada um dos elementos que, de acordo com a referida organização,

podem conduzir o jovem ao consumo de drogas. Ele tem ação de polícia, pois um só

policial  está  presente  em  10  escolas,  na  sua  orientação,  agindo  com  práticas

pedagógicas que motivam os jovens a procurar pela qualidade de vida,  passando

informações – os currículos são elaborados cientificamente para passar informações

verdadeiras e técnicas – e, ao mesmo tempo, fortalecendo esse triângulo que envolve

a família, a escola e o Estado.

Muitos já me perguntaram, em diferentes fóruns de discussão, qual é o referencial

teórico  do  Proerd.  O  referencial  do  programa  é  o  trabalho  e  a  aprendizagem

socioemocional que, de acordo com todos os levantamentos científicos, contribuem

para  o  aprimoramento  do  desempenho  acadêmico  desse  jovem;  aprimoram  sua

habilidade de se relacionar,  o que é muito importante nos tempos atuais de redes

sociais;  auxiliam  os  jovens  a  se  tornar  membros  mais  responsáveis  em  suas

comunidades, buscando o senso de cidadania, colaboração e participação no setor

produtivo do Brasil; e diminuem e impactam diretamente na delinquência juvenil, no

uso  de  álcool  e  outras  drogas,  contribuindo  para  evitar  a  evasão  escolar,  a

precocidade  na  atividade  sexual  –  o  que  também  é  discutido  –  e  a  prática  e

antecipação de qualquer situação que envolve o suicídio, dentre outros problemas.

Este é o nosso referencial de trabalho que, de uma forma ou de outra, perpassa

diferentes competências, dentre elas a administração de riscos, a tomada de decisão

consciente,  a  habilidade  de  comunicação.  Às  vezes  o  jovem  não  sabe  como se

comunicar de forma a não aceitar uma oferta de drogas porque isso não faz parte do

diálogo que ele tem dentro de casa. Consequentemente, por não saber que é apenas

falar  “não”  e  sair  daquela  situação  de  risco,  acaba  se  expondo  a  um

comprometimento  ou  a  uma  situação  delicada.  Ao  mesmo  tempo  trabalhamos

também,  dentro  dessa  questão  de  habilidades,  a  compreensão  dos  outros  –  se
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colocar na figura desse outro colega exatamente para que não haja uma necessidade

de mediação de conflitos.

O Proerd é uma das primeiras referências em programa de prevenção a visualizar o

uso de drogas a partir da discussão e do entendimento da criança. Nós olhamos a

prevenção da droga a partir do entendimento da criança, do jovem e do adulto. São

eles que de alguma forma contribuem para um entendimento melhor dessa relação

que envolve o consumo. E é exatamente isto que nós trouxemos, para o Brasil e mais

especialmente para Minas Gerais: os currículos que percorrem, desde os anos iniciais

de  uma  pessoa,  até  a  fase  adulta.  Temos  currículos  para  educação  infantil,

devidamente orientados para isso; currículos para crianças de 9 a 11 anos, momento

em que o assédio pelas drogas está sendo muito forte; currículo educacional para

adolescentes, e estamos trazendo também, nesse viés, um currículo que ainda não

existe no País, mas que está sendo adaptado numa parceria com o sistema Fiemg,

que é o currículo educacional para o ensino médio e anos iniciais. Além disso, nós

também temos uma orientação para os pais sobre como conversar com seus filhos

nos ambientes familiares.

Trago para vocês algumas amostras desses currículos. Temos o currículo para a

educação infantil  em que o policial  devidamente treinado e autorizado a apoiar  o

projeto  político-pedagógico  não  vai  falar  sobre  drogas,  mas  sobre  senso  de

segurança, como ligar  para um telefone de urgência e emergência, não aceitar  a

oferta de qualquer tipo de objeto de pessoas na rua quando estiver transitando, como

atravessar  uma  rua.  O  currículo  é  devidamente  trabalhado  durante  um  período,

acompanhado por uma supervisão pedagógica da escola para que essa criança de 5

a 8 anos de idade tenha uma noção de segurança,  inclusive  com medicamentos

dentro de casa.

Outro currículo que trabalhamos, de 5 a 9 anos de idade, é o currículo base do

programa, exatamente porque é este o momento em que nós, membros da defesa

social, percebemos que o aliciamento está se tornando muito precoce. Esse currículo

ensina  os  jovens  a  controlar  seus  impulsos  e  pensar  na  questão  dos  riscos  e

consequências; especialmente a ser responsáveis e fazer escolhas saudáveis sem o

uso de drogas.
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Temos também, de uma forma bem específica,  um currículo para adolescentes.

Esse currículo foi  elaborado após 25 anos de estudos por diferentes profissionais

ligados à saúde e à educação. Trabalha muito fortemente a questão da valorização

da referência familiar, do respeito, do tratamento às pessoas, a questão da simpatia,

orientação e suas metas pessoais, a partir exatamente daquele contexto em que ele

se encontra, para buscar referenciais e pensar de alguma forma na sua relação junto

a mercados de trabalho futuros.

Este é o currículo que estamos desenvolvendo, o currículo do ensino médio, que

especialmente poderá contribuir muito com o ensino técnico. O referido currículo vai

abordar,  de forma bem clara, as questões envolvendo o Estatuto da Criança e do

Adolescente, bem como o papel do jovem no mercado de trabalho e a questão afeta

ao álcool e à direção. Muitos de nossos jovens estão ceifando suas vidas exatamente

por não compreenderem o risco que estão correndo naquele momento.

Tenho muita satisfação de falar desse currículo que é o esforço de mobilizar os pais

para estarem juntos com a escola, nessa orientação sobre drogas. Muitas vezes, um

pai não recebeu orientação de seus familiares e, por consequência, não consegue, de

alguma forma, contribuir com a formação de seu filho ou de sua filha, o que poderá

levar esse jovem ou essa jovem ao consumo de drogas muito precocemente.

Agora vou falar dos resultados do Proerd. Em Minas Gerais, já passaram mais de

2.800.000  jovens  e  adultos  por  esse  programa.  Somos  o  maior  programa  de

prevenção  do  Estado,  sem  dúvida,  e  o  segundo  maior  programa  do  País.  Só

perdemos para São Paulo. O programa está em todos os estados da Federação. Em

Minas Gerais, são 500 municípios com os quais o Proerd contribui de uma ou outra

forma.  Mais  de 3 mil  escolas,  por  ano,  são visitadas pelo  Proerd,  com currículos

direcionados a cada tipo de público. A relação com os pais é muito importante. Somos

o Estado que mais atende à orientação de pais no Brasil.  Isso quer dizer que os

nossos familiares estão buscando um maior referencial nesse sentido.

Esse quadro mostra uma visão bem detalhada das localidades onde o programa

está sendo realizado ao longo de 17 anos em Minas Gerais. O programa tem uma

capilaridade muito grande, e tentamos confrontar isso com informações técnicas, que

dizem respeito à relação de consumo de drogas, exatamente para treinar os policiais
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para atuarem nas regiões de maior necessidade. Entretanto, o Proerd não entra na

casa das pessoas sem pedir licença. A escola deve discutir isso com a comunidade

escolar, com os familiares, e somente a partir daí é feito todo um estudo para discutir

e efetivamente ativar esse programa dentro do município.

O quadro a seguir mostra alguns reconhecimentos que gosto muito de destacar. O

Proerd está em 58 países do mundo. É o maior programa de prevenção de Minas

Gerais, do Brasil e do mundo. Mais de 58 países têm essa relação com o programa.

Fora do Brasil, o Proerd é conhecido como projeto Dare. Essa relação e dedicação

desses policiais em todos os rincões do Brasil e do mundo foram reconhecidas pelas

Nações Unidas. O Proerd é o Consultor Especial do Conselho Econômico e Social

das  Nações  Unidas.  O  reconhecimento  é  muito  grande,  o  que  demonstra  não

somente o esforço da comunidade acadêmica, dos supervisores e educadores, dos

familiares, e especialmente cientificidade na orientação primária de jovens e adultos.

Destacamos ainda outras parcerias. A parceria com o Sistema Nacional de Política

sobre Drogas – Sisnad –, a parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública

– Senasp –, que tem o Proerd dentro da ação do programa Crack, é Possível Vencer,

e a relação com o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – Conead. Gostaria

de cumprimentar o nosso presidente, Dr. Aloísio Andrade, que efetivamente contribui

muito com a relação de capilarizar a política estadual sobre drogas em nosso Estado.

Outra  parceria  que  fazemos  é  com  a  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  –

Supod –, na figura do Sr. Rafael Miranda, que não estou vendo daqui. Aliás, ao longo

desta  semana,  tivemos  inúmeras  ações  relacionadas  à  prevenção  primária,

secundária e até mesmo terciária de drogas, afetas e relacionadas ao papel dessa

subsecretaria.

Gostaria de finalizar a minha exposição, deputados, senhoras e senhores, de forma

a contribuir com o fórum e com a discussão.

O Proerd está presente em todos os rincões do Estado e disponível, em nome da

Polícia Militar, como a melhor ferramenta que entendemos pode contribuir na relação

família, escola e estado. Acreditamos que fazemos a diferença não apenas por meio

do  investimento  de  recursos.  O  principal  investimento  são  as  mobilizações  das

pessoas, e é exatamente com isso que a Polícia Militar gostaria de contar.
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Para finalizar, agradeço e valorizo mais ainda esta Casa por novamente fazer esta

discussão, que muito contribui para a orientação dos nossos jovens. Esperamos que

eles  façam  boas  escolhas.  Esperamos  que eles  façam escolhas  saudáveis  e,  se

possível, sem drogas e violência. Obrigado.

O presidente – Agradecemos muito a exposição do major. De fato, o Proerd é uma

ferramenta extraordinária. Vamos usar o fórum para energizá-lo e fortalecê-lo ainda

mais.  Vamos  buscar,  quem  sabe,  em  um  espaço  curto  de  tempo,  major,  a

possibilidade de universalização dessa ação tão importante para a sociedade mineira.

Teremos  todos  os  painéis  e  depois  faremos,  ao  final,  o  debate  com  os

questionamentos e as perguntas. Com a palavra, a Sra. Lidiane Toledo.

Palavras da Sra. Lidiane Toledo

Bom  dia  a  todos.  Em  primeiro  lugar,  quero  agradecer  o  convite.  É  sempre

importante para nós participar deste debate. Quero parabenizar a Casa pelo tema

escolhido. Acho que ele veio em um excelente momento, pois o País passa por um

debate sobre a redução da maioridade penal, que é um tema que atravessa o de

drogas e juventude. Então vou falar um pouco sobre ações de prevenção e atenção à

juventude em relação às drogas. Relatarei um pouquinho sobre a experiência da Viva

Rio, a ONG onde eu trabalho.

Antes disso, quero trazer alguns dados. Eu também faço parte da academia, sou

doutoranda  da  Fiocruz  e  trabalho  com  drogas  e  violência  há  seis  anos.  Acho

importante  salientar  um  pouco  alguns  dados.  Em  2003  o  Cebrid  realizou  uma

pesquisa com menores adolescentes em situação de rua nas 27 capitais do Brasil.

Ele evidenciou que as crianças que estavam em situação de rua tinham cortado seus

vínculos familiares. A pesquisa mostrou: 45% foram para a rua em razão de conflito,

violência domiciliar  ou agressões em casa; 49% já faziam o uso diário  de drogas

ilícitas; 31% tiveram o seu primeiro episódio de uso quando foi para as ruas; a droga

mais usada era o solvente, que é de muito fácil acesso. A maioria ainda relatou que

começou a usar droga porque achava legal e divertido. A ausência do vínculo escolar

foi  um fator  importante e se apresentou associado ao consumo de droga na rua.

Então as crianças e os adolescentes em situação de rua estão sem vínculo familiar e

escolar, e o uso de droga, é claro, vai permear a rotina diária desses meninos. O



1516
____________________________________________________________________________

interessante nessa pesquisa foi o relato de que a violência familiar foi frequente, e

muitas  estão  associadas  à  intoxicação por  substâncias  do  agressor.  Então esses

meninos geralmente têm um convívio com a droga muito antes de ir para a rua.

Outro estudo feito  em 2010 pelo  Cebrid com estudantes de  escolas  públicas e

também particulares mostrou que, entre os escolares, as drogas mais usadas foram o

álcool, que é de fácil acesso – e isso não deveria acontecer porque menor não pode

ter acesso ao álcool –, tabaco e maconha. Os meninos usam mais energéticos com

álcool,  solventes  e  maconha.  As  meninas  relataram  usar  mais  álcool,  tabaco  e

ansiolíticos.

Dados ainda mais recentes de 2014: um levantamento nacional sobre uso de crack

fez um recorte tanto das cenas de uso quanto domiciliar  e mostrou que 14% das

pessoas que relatavam uso frequente e regular de crack eram menores de 18 anos.

Porém, quando se analisam os dados da cena de uso, a frequência de adolescentes

é  menor  proporcionalmente  comparada  à  do  adulto.  Nesses  adolescentes  com

elevada  vulnerabilidade  social,  ou  em  situação  de  rua,  ou  em  interface  com  a

ocorrência de delitos, o uso de drogas foi bem frequente e parece agravar anda mais

a situação de exclusão social.

Vou falar um pouquinho do trabalho do Viva Rio. Esse trabalho foi inaugurado em

1993,  na  verdade,  por  uma  causa  da  infância:  foi  em  resposta  à  chacina  da

Candelária – macho que todos se lembram desse episódio fatídico. Ele veio com a

missão de  levar  paz  e  inclusão  social  à  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Trabalhamos

principalmente em áreas de conflitos, em comunidades e favelas onde o tráfico de

drogas é bem pronunciado, e o tempo todo o conflito está deflagrado entre facções

rivais e entre as facções e a polícia.

Trabalhamos  em  saúde  pública  nos  três  níveis  de  atenção  à  saúde:  atenção

primária básica; atenção secundária com a atenção psicossocial; e atenção terciária

com as urgências e emergências. Somos parceiros da gestão pública, trabalhamos

com a prefeitura e o Estado. Hoje a gente coadministra 67 clínicas da família, que são

unidades de atenção básica; 1 consultório na rua; 8 Unidades de Pronto Atendimento

– UPAs – de urgência e emergência; 2 Caps III, 24 horas; 1 Caps; 2 Caps AD III; o

programa Proximidades, que atua principalmente nas cenas de uso de crack e outras

drogas; e 5 Casas Vivas, de cujo projeto vou falar um pouco mais.



1517
____________________________________________________________________________

O  Casa  Viva  é  um  projeto  de  acolhimento  institucional.  São  cinco  casas.  Em

resumo, são abrigos especializados para jovens, adolescentes, com esse recorte do

uso abusivo de substâncias. São cinco casas espalhadas por cinco bairros da Zona

Norte do Município. O público-alvo são adolescentes, na faixa etária de 13 a 17 anos,

geralmente em situação de rua ou em situação de violação de direitos, quando há

violência domiciliar, algum abuso ou ameaça no território. Percebemos muito isso. Ás

vezes, quando o adolescente está devendo ao tráfico, está ameaçado, ele nos chega

por vários caminhos. Esse caminho pode ser pela Central Carioca, que são centrais

de recepção que ficam no Centro do Rio de Janeiro. Eles são avaliados e, se têm o

perfil de uso abusivo ou de violação de direitos, vão para o Casa Viva. Os Creas e os

Caps também encaminham esses adolescentes, e a Vara da Infância e Adolescência

também  é  um  parceiro  importante.  Antes  de  ir  para  casa,  eles  passam por  uma

avaliação de saúde mental e de saúde em geral para ser mais bem acompanhados.

Como  esse  projeto  é  conduzido?  Os  usuários  participam  de  tudo,  desde  a

organização da casa até a pactuação de saídas. Trabalhamos com a lógica territorial.

Todo o repertório de apoio de saúde, de educação e de acesso ao lazer e à cultura é

referenciado por  cada casa.  Então,  trabalhamos com as referências  territoriais  de

cada  casa.  Os  familiares  são  sempre  convidados  a  participar  dessa  gestão,  do

manejo desse menino e dessa menina.

Esse trabalho também oferece oficina de música. É bem interessante perceber que

trabalhar com expressões artísticas é importante nessa questão da droga, porque, às

vezes, o adolescente, em consultório, não consegue manifestar algum sentimento e

relatar alguma coisa. Já na oficina de música, percebemos que eles conseguem falar,

expressar  sentimentos,  expressar outras formas de lidar  com a droga, o que não

fazem  em  consultório.  Então,  é  um  importante  recurso  que  a  casa  utiliza  para

trabalhar a questão da droga.

O principal motivo de acolhimento é o uso de substâncias, até porque o projeto tem

esse recorte de acolher os adolescentes que fazem uso delas.

O projeto  completa  dois  anos  em julho,  pois  foi  inaugurado em  julho  de  2013.

Desde então, acolhemos 316 meninos e meninas, uma média de 56 acolhimentos por

mês. Nesse período, 21% dos acolhidos têm sustentado um uso mais controlado da
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droga. Trabalhar com o horizonte da abstinência é muito difícil, pois o manejo não é

fácil. Relatamos que, em momentos de fissura, eles evadem do abrigo, mas retornam,

o que é um indicador de vinculação muito grande. Temos sempre de trabalhar para

ofertar outras coisas além da droga, como acesso a cultura, a esporte, a cinema, a

teatro e a educação. Abrir o leque de oportunidades tem contribuído para a redução

do consumo da droga e para o manejo mais controlado desse uso.

Dos adolescentes, 86% retornam a uma rotina regular de ensino, o que se mantém

mesmo após serem desligados do programa. Os meninos e as meninas são mantidos

na casa até os 18 anos. Depois, eles vão para o acolhimento ou retornam para as

suas famílias. Durante todo esse percurso, realizamos esse trabalho, mas, quando o

retorno às famílias não é possível,  buscamos ofertar  repúblicas terapêuticas, para

que continuem sob nossa atenção, ou um abrigo de adulto. Esse é o novo projeto.

Dos acolhidos,  100% têm acesso a  serviços de  saúde,  o que,  geralmente,  não

acontecia quando estavam nas ruas. Percebemos que, para os usuários de drogas

em  geral,  acesso a  saúde  ainda  é  muito  reduzido.  Quando estão  acolhidos,  têm

acesso  à  saúde  mental,  bucal  e  básica  e  são  acompanhados  por  uma  equipe

multiprofissional.

Qual é o resultado esperado com esse programa, que está sendo avaliado após

dois  anos?  Esperamos  que  essa  trajetória  de  risco  e  de  exposição  social  seja

substituída,  a  partir  do  momento  em  que  oferecemos  um  repertório  de  outras

possibilidades e atividades, por uma trajetória de inclusão. Partimos do estímulo do

controle melhor do uso da droga, para promovermos a autonomia do sujeito e, com

isso, ao completar 18 anos e se reinserir na família e na sociedade, ter um nível maior

de emancipação social, pessoal, familiar e comunitária.

Falarei  agora sobre  outros  dois  projetos  de  prevenção e  promoção à saúde na

atenção básica, que são vinculados a clínicas de família. O projeto Faz Paz já existe

há  quatro  anos,  é  ligado  a  atenção  básica  e  está  em  cinco  comunidades  muito

violentas,  com o conflito do tráfico o tempo todo, com tráfico e polícia e tráfico e

facções. Desde que o projeto foi inaugurado, mais de 1.245 jovens já passaram por

ele. Atualmente, estão matriculados 388 alunos. Oferecemos a esses jovens alunos

diversas  atividades  marciais,  como  muay  thai,  taekwondo,  capoeira,  maculelê  e
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kickboxing.  Depois  que  vão para  as  aulas,  eles  vão para  a  clínica  de  família  da

atenção básica e recebem orientações gerais de saúde, incluindo informações sobre

drogas,  geralmente  por  um  agente  comunitário  da  saúde  e  um  técnico  de  nível

superior. O passe para participar da conversa é a participação na oficina, que é um

atrativo. Eles vão para a oficina de luta e, depois, para a roda de conversa na clínica

de saúde, onde são tratados diversos temas, como drogas e sexualidade. O mais

interessante  é  que  percebemos  que  alguns  desses  jovens,  que  já  tenderiam

certamente a se inserir na rede de tráfico ou que já fazem uso abusivo de drogas,

pois moram em comunidades onde isso está muito próximo e faz parte da rotina,

relatam que gostariam de fazer parte do tráfico, mas, como querem estar bem para

praticar  o esporte,  passam a pensar:  “Se quero lutar  e competir,  não posso usar

cocaína, pois estarei mal na competição e perderei a luta”. Enfim, trabalhamos vários

itens, mas usamos o esporte como motivador para a saúde, pois, estando com saúde,

eles podem competir e participar das atividades.

O outro projeto que também trabalha as manifestações artísticas e culturais é o Hip-

Hop é Redução de Danos, que é ligado ao Caps III, na Rocinha. A lógica é trabalhar a

cultura, a arte, a música e a dança para atrair os jovens dessas comunidades. Então,

eles fazem batalhas de passinho e de  hip-hop entre eles.  Com isso,  trabalhamos

competição,  a  rivalidade  saudável,  o  bem-estar  do  corpo  para  poder  competir,  a

dança como expressão do corpo e da mente. Depois, fazemos uma hora de conversa

para orientá-los sobre os tipos de drogas, sobre as interações que uma droga tem

com a outra. Na pesquisa com estudantes, vimos que o uso de álcool com energético

é bem frequente. Então, se forem beber demais, os orientamos, por exemplo, a tomar

água, a comer; se precisarem de alguma ajuda, qual serviço podem buscar nesse

território. São orientações gerais de prevenção do uso, mas, se forem usar, que, pelo

menos,  o  façam  de  forma  mais  racional  para  que  os  danos  sejam  minimizados,

digamos assim, e possam recorrer às clínicas do território,  tanto a UPA, quanto o

Caps e a atenção básica.

Vou mostrar alguns relatos que temos ouvido no Rio de Janeiro, principalmente das

equipes de abordagem de rua. O número de meninas e meninos em situação de rua

tem diminuído com o tempo. Uma das hipóteses é que o tráfico está cada vez mais
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recrutando esses meninos para trabalhar como vapor, avião, mula, fogueteiro, enfim,

todos esses nomes que eles usam. Uma das teorias que ainda não foi comprovada –

são relatos – é a de que, até pouco tempo – nos anos 1990, início de 2000 – a lógica

do comando do tráfico – que era aquele menino que nascia e crescia na comunidade

e chegava ao tráfico de drogas e tinha certo “respeito”, bem entre aspas – ou a ética

comunitária era que criança não se misturava com o tráfico ou com o uso de drogas.

Com a chegada das UPPs, que é um projeto que tem tido sucesso, mas que ainda

tem algumas coisas para serem trabalhadas, já não há mais aquele comando único

na  comunidade,  o  tráfico  permanece,  e  há  troca  toda  hora:  um  dia  está  uma

liderança, uma facção; outro dia está outra. Já não há mais esse código de ética

mínimo com as crianças: “Não vou mexer com as crianças”. Pelo contrário,  como

sabem que há uma legislação própria para as crianças e adolescentes, usam disso

para recrutá-los, cada vez mais, para trabalhar no tráfico.

Como sou muito questionadora, gosto de estimular o debate, vou deixar algumas

perguntas para que possamos discutir depois. A primeira é a seguinte: como o Estado

pode acessar essas crianças antes do tráfico? Temos pensado muito na questão da

abstinência,  que  é  algo  muito  desejado,  mas  muito  difícil  de  se  conseguir  com

adolescentes. A segunda é a seguinte: é possível trabalhar a redução de danos com

criança e adolescente, principalmente os tutelados? No Casa Viva eles são tutelados.

A terceira é a seguinte: qual indicador de sucesso queremos quando trabalhamos

com criança e adolescente fazendo uso de substâncias? Isso também ainda não está

muito claro.

Por fim, quero agradecer a oportunidade e pedir a vocês que pensem sobre isso

para debatermos depois,  no final da reunião. Os meus contatos estão aqui.  Quem

quiser me escrever depois ou tirar alguma dúvida, estou à disposição para debater

com vocês. Obrigada.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente – Vamos ter agora um novo tema no painel desta manhã: “O uso de

álcool e outras drogas a partir da perspectiva do protagonismo juvenil e a construção

da cultura da paz”. Com a palavra, o Sr. Guilherme Correa.
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Palavras do Sr. Guilherme Correa

Agradeço o  convite  do  deputado  Antônio  Jorge e  parabenizo  essa iniciativa  da

Assembleia.  É  muito  importante  trabalhar  dentro  desse  tema.  É  sempre  muito

trabalhada  a  questão  da  contenção,  do  tratamento,  de  leitos,  mas,  se  não

começarmos a trabalhar na causa do problema, onde ele começa, não chegaremos a

lugar nenhum, vamos ficar enxugando gelo, sem muito resultado. Vou apresentar um

vídeo  que  produzimos.  Ele  aborda  o  contexto  do  trabalho  que  estamos

desenvolvendo.  Foi  exibido no Dia do Policial  Federal,  em Brasília,  que congrega

todas as organizações dessa grande instituição. Apresentamos o projeto para eles de

forma muito bacana. Gostaria que vocês assistissem ao vídeo antes de eu continuar

a minha exposição.

Expusemos várias  coisas que estão  sendo ditas.  Essa comissão de notáveis  aí

chegou à conclusão de que, durante todo esse tempo, foi gasto um volume absurdo

de dinheiro, muita coisa foi feita, mas não se chegou a nenhum resultado. Espero que

não tenhamos outra comissão como essa, para, daqui a 15 anos, chegar à mesma

conclusão. Se isso ocorrer, teremos de tentar novamente encontrar uma solução.

Vou ler  um trecho elaborado pela  comissão.  (–  Lê:)  “Líderes políticos  e figuras

públicas  devem  ter  a  coragem  de  declarar  o  que  muitos  deles  reconhecem  em

esferas privadas: que as evidências esmagadoramente demonstram que estratégias

repressivas não vão resolver o problema das drogas e que a guerra contra as drogas

não foi – e poderá ser – vencida”. É muito importante ter essa consciência, porque

fica aquele papo de que acabarão com as drogas. As drogas não acabarão nunca.

Temos  que  reduzir  o  consumo da  moçada.  O  volume de  dinheiro  gasto  nisso  é

absurdo.

Nos Estados Unidos, em 1985, gastou-se US$1.500.000.000,00.  Em 2000, esse

gasto chegou a quase US$17.700.000.000,00. Em 1998, a ONU fez um estudo, logo

no final desse período, constatando que os opiáceos aumentaram em mais de 30%, a

cocaína em 27%,  a  maconha 8,5%.  Adiantou  o  quê?  Gastou-se esse volume de

dinheiro  para  nada.  É  muito  alto  o  percentual  de  jovens  que  estão  presos  ou

envolvidos  com  drogas.  Estamos  falando  de  75%  ou  mais.  Tive  uma  conversa

interessante  com  a  Ana  Roberta  Grapiúna,  diretora  da  Central  de  Recepção  de
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Flagrantes. Ela me disse que, em levantamento, concluíram que 90% dos casos que

passam por lá têm algum tipo de envolvimento com drogas. A pessoa usou para ter

coragem de praticar um crime, estava doidona ou diretamente ligada ao tráfico.

O Conselho Federal de Psicologia fez uma interessante análise num parecer do

deputado Omar Terra sobre o Projeto de Lei nº 7.663. Citarei apenas dois trechos do

parecer. Um deles comenta que a tríade proibicionista tem estruturado e balizado a

política  sobre  drogas  no  Brasil,  desde  sempre.  E  diz  ainda  que  vários  estudos

sugerem  que  políticas  públicas  fundadas  nesses  elementos  não  apenas  são

incapazes de oferecer uma resposta satisfatória para os problemas que pretendem

enfrentar,  como elas  mesmas são parte  do  problema,  além de serem largamente

contraproducentes.

Fui convidado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, de São Paulo, Givaldo Carimbão,

de Alagoas, e Antônio Patriota, de Pernambuco, para participar, em 11/12/2012, no

Plenário 4, da Comissão Especial do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Lá,

pelo menos, escutei coisas interessantes e pude apresentar algumas situações sobre

prevenção, que é muito importante. Não há outro caminho. Falei com eles do mesmo

jeito lá também, ou seja, questionei até quando enxugariam gelo.

Nessa caminhada, tive o prazer de conhecer o Prof. Carlini e o trabalho do Cebrid,

já citado, que é sensacional. Estou sempre recebendo os informativos e muito atento.

Na ONU fiz um trabalho muito interessante, pois fiquei dois anos responsável pelo

Dia  Mundial  de  Combate  às  Drogas.  Ali,  está  a  foto  de  um  outdoor de  nossa

campanha,  que  também  utilizava  o  rádio  e  outras  mídias.  Nessa  busca,  nessa

caminhada, dei um pulo no Panamá, onde pesquisei e encontrei um excelente centro

de tratamento médico multidisciplinar, que é a Fema-CSS, que tem um trabalho muito

legal.  Recentemente  estive  na  Colômbia  e  entrei  em  contato  com  o  pessoal  da

Predem – Apoio e Redução e Demanda de Drogas Ilícitas na Comunidade Andina. Há

ainda  um  trabalho  do  International  Drug  Policy  Consortium  que  embasou  minha

pesquisa nas áreas de estrutura social e trabalho interpares. Por fim, há um estudo

da Escola de Administração Sloan, do Massachusetts Institute Of Technology – MIT. O

trabalho de pesquisa deles, com o qual tive o prazer de entrar em contato, é muito

bacana. A questão era sobre o papel das redes sociais na educação. O levantamento
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atesta  que  as  pessoas  precisam  e  necessitam  ouvir  várias  ideias  para  mudar  o

pensamento e adotá-lo em seu cotidiano. Nesse sentido, o papel da rede social é

muito grande. Uma pesquisa da Nielsen Ibope fala que 87% dos usuários de internet

no Brasil estão em redes sociais. Este número supera 90% ao se falar em jovens,

pois estes, quando estão na internet, estão nas redes sociais.

Vou quebrar um pouco a história e falar como cheguei a ela, como caí nisso. Tive o

privilégio  de sempre trabalhar  com a juventude.  Às  vezes,  você é novo,  está ali,

começa a trabalhar em um escritório, fica fechado em quatro paredes com um tanto

de tios o chamando para cá e para lá. Eu, não; montei uma banda de rock e achei

que seria um astro. Aquele que está ali vestido de vermelho, com microfone, sou eu;

o que está na bateria é meu irmão. Fazíamos uma zoeira danada em casa. Como lá

havia um estúdio, com guitarra, baixo e bateria – ninguém, na época tinha isso –,

minha casa virou um centro de reunião. Todos os dias havia de 30 a 40 meninos na

minha casa.  Lembro-me de que a minha mãe comprava várias  bisnagas,  três  ou

quatro potes de manteiga e litros de leite para as nossas tardes.

Com isso, entrei nesse meio de vez, mas chegou uma hora em que percebi que não

seria astro do  rock e que teria de trabalhar. E tive a graça de ser abençoado por

Deus,  fui  trabalhar com publicidade e comunicação. A minha família  tem um lado

cultural  extremamente forte.  Tive sorte.  A agência que montei  andou legal.  Montei

uma gráfica, uma estenografia, uma estação digital, mas quis voltar de novo para o

que gostava, o  rock. Então montei a revista  Rock News, a maior revista de música

que já houve no Estado. Era muito bacana. Por causa dela, fiquei 10 anos na 98 FM

produzindo programas de  rock.  Também trabalhei  no festival  Pop Rock Brasil  até

acabar, no Mineirão. Conheci todos os artistas possíveis e imagináveis da cena do

rock, que me chamam de Mr. Rock. Aí, beleza, bom demais. Conheci Alice Cooper,

aquele cara que está ali em cima. Não sei se todos o conhecem, mas é uma lenda

internacional do rock. Ali sou eu apresentando um show muito grande. Por fim estou

ali  com  o  pessoal  da  banda  Kiss,  com  muita  honra,  quando  estiveram  em  Belo

Horizonte, recentemente.

Em todo esse cenário em que estive envolvido, tive a oportunidade de ver muitos

amigos quase morrerem por  acidente  de  carro – era direto  –,  todos chapavam o
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melão, fumavam baseado, ninguém tinha preocupação com nada, não havia a Lei

Seca. O negócio em Belo Horizonte era muito maluco. Mas eu também ia a Brasília,

onde não havia radar, e todos corriam como loucos. No Rio de Janeiro, era a mesma

festa. Enfim, todos viviam o mesmo clima. Fui vendo que morria um, acontecia sei lá

o que com o outro, o outro era internado em clínica de reabilitação, e resolvi mudar

um pouco isso, partir para outro esquema. Dediquei então minha vida a isso. A Beth

me chamou para trabalhar na AboutFace Brasil, uma ONG que veio do Canadá há 30

anos. De lá para cá estou fazendo um trabalho mais consciente.

O que acontece, que reparo e vejo? Considero-me um jovem até hoje, lido com

jovens e vejo um monte de tiozinhos que chegam lá e dão palestra. Os meninos

escutam as palestras, vão embora, acabou, e vão para festa. O trabalho tem de ser

um pouco diferente. Temos de entender o que querem esses meninos, o que esse

formato de geração está querendo.

Chegamos às gerações X, Y e Z, índigo e cristal. Essas são as novas gerações. Se

a  pessoa  não  souber  o  que  é  isso,  já  começa  errado  com  seu  trabalho.  Essas

gerações  são  divididas  por  idade,  como mostrava  um  painel  anterior.  Cada  uma

possui característica diferente da outra. Tenho de acelerar a minha fala, porque o meu

tempo está se esgotando, e tenho muito a dizer. Tenho de chamar a atenção para um

aspecto. A geração índigo, principalmente, a cristal e a quem faz parte das gerações

Y e Z nasceram com alto grau de conhecimento tecnológico. Eles têm uma situação

para  tecnologia  absurda.  Todos  dizem  que  seu  filhinho,  netinho,  sobrinho  abrem

celulares,  mexem neles  e  resolvem tudo.  É esse o formato de geração com que

lidamos. Os índigos são guerreiros, têm o propósito de esmagar velhos padrões que

não  são  mais  úteis  para  a  sociedade.  Isso  é  uma  característica  deles.  São

questionadores natos, não aceitam proibição sem argumentação. Não adianta falar

para ele para não fazer determinada coisa. Se você não tiver muito argumento e não

souber  como  falar,  ele  não  vai  entender.  Qual  é  o  formato  do  processo  que

montamos? Estudamos, pesquisamos e vimos que é necessário haver outro jeito de

comunicação com essa moçada. Assim, partimos para um projeto bem mais extenso.

Um dos tópicos é trabalhar os formatos de linguagem, focados nessa geração nova,

valorizando a autoestima dos meninos. Vou pular esses números, porque não vai dar
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tempo de falar tudo que gostaria. Por que um menino começa a usar drogas? É por

que o traficante chega lá e põe um baseado na boca dele? Não, é porque, quando

está com 8, 9 ou 10 anos, vai para as festinhas com os amigos. E a mãe tem de

liberar, se não ele vai chorar na cabeça dela, isso é normal. Ele vai chegar à festinha,

e o amigo vai dizer:  “Você é mané, você é leitinho, não fuma, não bebe. Qual  é,

rapaz?”.  É nessa hora que temos de dar um suporte, uma referência de vida um

pouco mais interessante para ele ter argumentos quando isso acontecer. É o tal do

rito de passagem que os meninos e as meninas sofrem. Se não for desse jeito, não

adianta, pois o menino quer entrar na turma e acaba sucumbindo. Nessa hora, ele

ouve falarem assim: “Pô cara, de boa, chego junto nas meninas. Vamos lá, cara, eu

tenho a cara de chegar lá. Vamos nelas”. E o menino diz que não está muito a fim de

beber,  fumar  e  usar  droga.  Até  aquela  idade,  até  aquela  hora,  ele  não  tinha

necessidade nenhuma de se divertir estando doidão. Mas, quando toma o primeiro

copinho de cerveja,  sente aquele estado bacana.  Falar  para menino que droga é

ruim, é mentira: droga é bom demais. O cara usa droga ou bebe uma coisinha e fica

legal. Se ele nunca bebe e toma uma vodca com energético, vai lá para cima. Então,

é nessa hora que ele deve ouvir: “Cara, você não precisa disso para ser feliz. Você

pode curtir a vida adoidado, pois tem muita coisa boa para você”.

Você consegue puxar aquele vídeo dos artistas? Depois, voltarei para essa tela. É

cheio de mídia, mas não tem outro jeito. Estão aí vários artistas que morreram cedo

por  causa das drogas.  Pegamos a  história  de  todos eles  e  de mais alguns para

explicar aos meninos que é bacana se divertir, curtir a vida, mas que não precisam ter

o mesmo fim que eles tiveram. A consequência de usar droga é muito grande e ruim,

e a influência que o meio musical e a música têm na vida dos meninos é gigantesca.

Olhem  o  que  a  Whitney  Houston  virou.  A Amy  Winehouse  era  toda  gostosona,

bonitona, olhem o que ela virou. Isso não tem lógica. Temos de trabalhar com os

meninos utilizando exemplos. Olhem a letra desse funk. Hoje há várias músicas que

incitam os meninos a usar drogas. Não vou nem ler  essa letra aqui,  porque serei

censurado na televisão, a essa hora da manhã. Mas é terrível vermos isso. Essa é a

imagem do cara, bacana, que ele usa para chegar nos meninos.

Vamos voltar para aquela tela onde paramos e concluir. Isso. Trabalhamos em três
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níveis de atuação: com os alunos, com uma grande carga midiática em cima deles;

com os pais, pois não os deixamos de lado, chamamos “na chincha” e falamos: “Ô

pai, você está deixando seu filho ser criado pelo colégio, pela professora, que agora

virou  mãe  e  pai  de  todos  os  alunos?”.  Pai  e  mãe  têm  de  participar,  mas  estão

largando os meninos, que estão se tornando essa geração que bate em professor e

quebra tudo. Isso está errado.

Este  é  o  nosso formato  de  atuação.  É  uma central  de  comunicação  com  uma

equipe  multidisciplinar  que  mostra  aos  alunos  uma  série  de  mídias,  para  eles

trabalharem durante o ano letivo. Qualificamos os professores com material didático e

um site à disposição para eles conversarem conosco. Damos suporte para os pais e

fazemos reuniões com eles. Nossa ação nos colégios é bem completa nesse sentido.

Repito: não adianta ir aos colégios fazer palestra e ir embora. Como se replica isso?

É necessário ter um método para aplicar isso o ano inteiro.

Essas são as pessoas que integram a equipe multidisciplinar. É necessário que haja

esse  atendimento.  Essas  são  as  mídias  que  propomos  para  trabalhar  com  os

meninos:  games,  quadrinhos, cartilha, vídeo,  websérie etc. Já citei  algumas coisas

que estão no programa, mas não vai dar tempo de falar tudo.

Apresentarei um vídeo de encerramento, dizendo que, se não mudarmos o formato

de comunicação com essa moçada, não obteremos resultados. Esse vídeo – que vai

rolar agora – foi rodado por meio do Aliança pela Vida, quando ficamos responsáveis

pelo Vale do Mucuri  e pelo Vale do Jequitinhonha. Infelizmente o dinheiro não foi

suficiente para tudo, mas pegamos três cidades muito bacanas e percorremos todo o

seu entorno. Fomos a cada pirambeira, não é, Idenir? Quero que vocês deem uma

olhada nesse vídeo porque o resultado que conseguimos foi muito bom em muito

pouco tempo. Aí está.

Para encerrar, Dr. Jorge, o senhor era secretário à época do projeto, quero dizer

que foi um prazer dele participar. Só peço a Deus e a Nosso Senhor Jesus Cristo que

saiam coisas positivas e práticas daqui para a frente. Obrigado.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de vídeos e de slides.

O  presidente  –  Obrigado pela  contribuição.  Muitas  perguntas  aqui  já  chegaram

sobre o trabalho. Com a palavra, a Sra. Eliane de Andrade.
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Palavras da Sra. Eliane de Andrade

Bom dia. Quero parabenizar a Casa, na pessoa do deputado Antônio Jorge, pela

iniciativa. Peço desculpas porque estou tendo uma reação alérgica ao carpete e ao

ar-condicionado.  Se  eu  chorar  ou  espirrar,  estará  dentro  do  previsto  na  minha

genética.

Partimos da constatação de que a dependência química é um problema social.

Social, no que se refere à sociedade produzir a droga e, logicamente, incentivar seu

consumo.  Social,  no  sentido  de  que quem a utiliza  é  um sujeito,  gerado em um

determinado grupo, que adere ou não a práticas de um tipo ou de outro. A razão

maior do enunciado nos leva à questão da alienação e do submetimento ao capital

internacional: é sempre um negócio lucrativo esse das drogas. Mas a questão só se

torna um problema social quando o dependente não tem recursos materiais que o

inocentem  dessa  prática,  expondo-o  nas  ruas  da  cidade,  nos  colégios  e

comunidades. Como nos diz Kalina, “o drogadicto é a versão fiel, literal do mundo

onde vive”, denunciando a dissociação das partes de uma sociedade alienada. Assim

posto, já prenunciamos que a dependência química não é uma questão individual. O

usuário é escravo. Escravo de sua onipotência que o ilude, afirmando ser ele livre

para usar a droga, escravo da sociedade que encontra nele um eixo da engrenagem

de produção e comércio.

Autores como Rosenfeld e outros trataram a dependência química como reação à

depressão. Deles veio a ideia de que a droga suprime temporariamente a depressão,

fazendo com que a dose letal, nunca imaginada pela onipotência do usuário, esteja

sempre convidando a morte a se apresentar. Já outros autores, como Lidz, referindo

Freud, tratam a dependência química como fragilidade do ego. O que seria isso? Ao

nascermos,  precisamos  do  ambiente  para  existirmos.  Somos  uma  espécie

incompleta,  a  humana,  que  não  põe  no  mundo  seres  acabados,  mas  seres  que

dependerão de seus genitores por, no mínimo, sete anos. Sabemos, entretanto, que

nossos  púberes e  adolescentes  iniciais  também teriam dificuldades de sobreviver

sem que houvesse ajuda do meio externo. Ao sermos lançados no mundo, de forma

incompleta e necessitados da mãe para sobreviver, cria-se na nossa espécie uma

condição única – pelo menos até agora não compreendemos outras –, que se chama
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linguagem. Esta é, no frigir dos ovos, a interação e memória que o bebê tem com sua

mãe, do atendimento desta às necessidades daquele.

Para a psicanálise, tudo é simples e natural. Uma mulher e um homem decidem ter

um filho. Têm de querê-lo, de desejá-lo. A concepção inicial de um ser humano com

boas condições de desenvolvimento nasce da premissa de, antes de ser gerado, ser

constituído fantasiosamente na mente dos pais. Portanto, um pai e uma mãe já o são

quando  desejam  sê-lo.  A falta  dessa  combinação  inicial  já  criará  consequências

dificultadoras no futuro. Claro está que uma mulher que deseja ser mãe investe em

seu bebê imaginário de forma tal que, quando a geração se dá, ele já existia para

essa mãe. Outro dia um amigo meu, parlamentar, teve uma filha. Ele é muito bonito, a

mulher  dele  também,  e  a  menina  é  maravilhosa.  A gente  olhava  a  foto  que  ele

mostrava orgulhoso no celular: que menina linda. E aí eu disse, maldosamente: “Vai

ter fila na sua porta”. Não faz um mês que a menina nasceu e ele falou: “Já comprei

uma cartucheira de dois canos e 30 tiros”. Vejam vocês que a criança já existe no

imaginário dos pais antes mesmo de ela vir a ser alguém. É disso que a psicanálise

se ocupa, é disso que nos ocupamos.

Assim, o saber-se grávida informa que um sonho se realiza e que esse bebê em

seu ventre já é nomeado como seu filho, etc. O pai, por sua vez, já se incumbe das

tarefas imaginárias de pai junto a esse filho. É o exemplo que acabei de dar. Dessa

forma, toda a gestação é um preparar-se para a chegada do novo ser.

Vemos  que,  com  o  avanço  da  tecnologia,  os  pais  atuais  já  não  estão  se

contentando em fazer fotos dos bebês, mas participam à sociedade fotos dos últimos

exames  de  ultrassonografia.  Tenho  recebido  vários  exames  de  ultrassonografia  e

acho até feio, mas a ansiedade do pai em saber quem é o filho que está no ventre da

mãe  é  tal  que  ele  já  vê  o  filho  ali  no  ultrassom  e  usa  aquilo  como  cartão  de

comunicação da chegada do bebê. Isso revela um desejo grande de ser pai e mãe.

Também  é  claro  que  esse  bebê,  ainda  feto,  sente  essas  manifestações  afetivas

extrauterinas  e  as  registra.  Já  temos  casos  de  grávidas  e  de  recém-nascidos

supervisionados até os 10 anos de idade da criança que mostram informações da

vida intrauterina por meio de sensações e temores (como os fetos sobreviventes de

gravidezes gemelares nas quais  ocorrem abortos espontâneos),  revelando que os
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registros  se  dão,  mesmo  que  não  possam  ser  simbolizados  com  a  linguagem

coloquial.  Alessandra  Piontelli,  Kramer  e  outros  autores,  acompanhando  bebês  a

partir  dos exames de ultrassom, parto e os primeiros anos de vida, mostram que,

quando há uma gravidez com múltiplos fetos e ocorre um aborto espontâneo, um dos

fetos pode subir quase até o duodeno, em direção ao ponto mais alto do útero da

mãe,  para se proteger  daquela onda abortiva espontânea e se salvar.  Então,  em

gravidezes gemelares, algumas vezes um feto se salva e, ao tornar-se criança, nos

comunica,  em  desenhos,  brincadeiras  e  temores  revelados  nos  sonhos,  essa

experiência de quase-morte no útero. Então, já estamos com muita tecnologia para

saber do antes. Vamos ver o que fazemos com o atual.

Estamos  falando,  então,  de  um  bebê “normal”,  de  uma gestação  feliz,  de  uma

família  amorosa,  de pais que desejaram os filhos.  Nem todos,  entretanto, mesmo

nascidos em berço esplêndido, têm tanta sorte. As primeiras relações do bebê com o

mundo  externo  ao  útero  são  traumáticas:  nascimento,  corte  do  cordão  umbilical,

entrada de ar em pulmõezinhos que nunca foram areados, sensação de tomada de

peso (o bebê sai do meio aquoso do útero e entra no meio aéreo, no mundo externo,

e assim seu peso é sentido pela primeira vez ao nascer). O aconchego ao seio da

mãe e a percepção da sua batida coronariana – todo bebê neonato vai para o colo da

mãe –  acalmam  o  bebê,  afinal  de  contas  ele  sentiu  essa  batida  durante  toda  a

gravidez. Esse é o barulho do ritmo de sua vida. Isso traz serenidade.  A primeira

mamada e  as  subsequentes  revelarão  a  disponibilidade  da  mãe para  atender  às

necessidades de seu filho e a do filho para se adequar a sua mãe. Esse baião de dois

será, então, o ritmo do que os espera na aventura da maternagem.

Por nascer despreparado para a sobrevivência, o bebê não compreende o que lhe

sucede durante longos anos. Mas os primeiros meses de vida são fundamentais para

que as matrizes se formem, dando-lhes compleições psíquicas fortes ou fracas. A

cada sensação de fome, frio, dor ou outro incômodo, todo o aparelho mental do bebê

lhe  oferece uma experiência  interna  de caos.  Impossibilitado de se  livrar  sozinho

desse caos, ele primeiro esperneia, se torce, geme, pois esses são os mecanismos

acessíveis  de descarga motora de  um ser  vivo.  Entretanto,  essas descargas  não

cumprem a função de livrá-lo do incômodo da dor. A tensão dentro de seu corpo vai
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crescendo, e o cérebro ainda não tem mecanismos sequer para compreender o que

está  acontecendo.  Quando  a  tensão  se  torna  insuportável,  um  bebê  fisicamente

normal inerva a via motora oral e… berra! Se a mãe, suficientemente boa, está no

seu posto, ouve o berro e imediatamente o traduz como choro. Este é o milagre da

passagem da natureza para a cultura. A mãe, já  humanizada, humaniza sua cria,

dando sentido àquilo que lhe sucede, uma vez que a própria cria não pode fazê-lo.

Todos sabemos que tal situação num dia de um bebê se repete pelo menos oito

vezes.  Por  24 horas,  uma criança recém-nascida tem de ser trocada,  alimentada,

embalada, banhada; é necessário interagir, como acontece nas brincadeiras, por, pelo

menos, quase uma dezena de vezes. No mais, ela dorme, que é quando seus órgãos

estão  se  completando,  amadurecendo,  crescendo.  Enquanto  tal  périplo  se  dá,  a

repetição ao atendimento das suas necessidades,  feito rotineira e atenciosamente

pela  mãe  –  seja  a  própria,  seja  sua  substituta,  seja  seu  substituto  que  consiga

imprimir a preocupação materna primária às ações de cuidado com a criança –, vão-

se gerando no cérebro  da criança registros  dessa maternagem. Com a repetição

inumerável durante os primeiros meses, cria-se nela um sentimento de confiabilidade

– ou não – quanto ao mundo externo.

Vejam que, em nenhum momento, vali-me da premissa da existência do amor; isso

porque entendemos, psicanaliticamente, que o amor é a capacidade adulta de decidir

ter  essa  criança  e  por  ela  zelar,  com  os  custos  psíquicos  absurdos  que  implica

acompanhar, de maneira adequada, a formação de outro ser humano. Assim, o amor

será o atendimento das necessidades vitais da criança, com uma dose de empatia,

que é a verdadeira transposição para a nossa pessoa da dor que a outra pessoa

possa  estar  sofrendo,  valendo-nos,  para  podermos  compreendê-la,  das  nossas

próprias experiências de dor anteriores.

Alguns de vocês devem estar pensando que estou tergiversando sobre o tema, mas

vejam que estou apontando algo extremamente universal: a constituição da família.

Estou,  inclusive,  dizendo  que  ela  deve  ser  originada  a  partir  de  adultos  com

capacidade  de  amar,  pois  a  experiência  de  ser  pai  e  mãe  é  duríssima.  Então,

imaginem  o  que  é  ser  pai  e  mãe  sem  que  a  própria  mente  esteja  ciente  das

responsabilidades que tem com o outro que vai ser gerado?
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Mas também alguns já sabem ou preveem que o atendimento das necessidades do

bebê  tem  uma  grande  chance  de  ser  malsucedido;  que  tal  disponibilidade  para

atender a alguém mais frágil, que não pode expressar o que sente, que sobrevive ou

não porque você lhe dá cuidados, pode muito bem ser feito no limite do deplorável ou

fracassar totalmente. Aí reside nossa questão. É a repetição da amamentação bem-

sucedida que cria na criança a possibilidade da linguagem. Somente uma criança que

confia  em  ser  atendida  aprende  a  esperar  que  a  ajuda  chegue;  somente  uma

maternagem bem-feita insere na mente da criança a tolerância à frustração. Um bebê

que verdadeiramente quase morre de fome porque não havia um adulto por perto

para  ver  o  estado  de  abandono  no  qual  ele  se  encontrava;  um  bebê  que  é

amamentado com ódio; um bebê ao qual não se tem o que se dar para alimentar; um

bebê  que  recebe  o  alimento  de  uma  mãe  drogada,  espancada,  esfaimada,

enlouquecida  não  poderá  organizar  um  eu,  um  ego,  uma  área  psíquica

suficientemente forte para passar a viver. Esse pequeno ser já sai na corrida da vida

em prejuízo  psíquico,  pois  a sensação de aniquilamento das experiências  infantis

verdadeiramente vividas por ele o acompanhará assombradamente, durante toda a

sua existência.

Um ramo de erva caiu em uma fogueira pré-histórica e a fumaça que dele emanou

deixou o  homo sapiens autor da fogueira em um estado de euforia,  anestesiação,

languidez; um cacho de uvas caiu e dali um mosto fermentado gerou um líquido que

outro  homem antigo  provou e  se embriagou;  uma experiência com alcaloides em

laboratório  gera  um  pó que,  inalado,  traz  efeitos  de  entusiasmo e  vitalização  ao

cientista que lhe testa; está inventada a droga. Todos sabemos que ela sempre existiu

e  sempre  existirá.  Aliás,  sabemos  que  a  condição  de  dependência  química  se

sobrepõe a que ela seja substância, podendo ser uma ideia, uma ação, uma pessoa.

Somos, então, forçados a entender que a dependência a drogas é algo que tem sua

mais forte matriz dentro do sujeito: sua condição de privado de algo que encontra

alívio  e  sedação  em  algo  que  lhe  é  apresentado  do  mundo  externo.  Também

sabemos hoje que alguns indivíduos possuem em si  uma chave que,  girada,  não

permite mais a volta ao não uso.

Então, para nós, psicanalistas, a prevenção às drogas, quaisquer que sejam, vem
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de dentro da constituição da pessoa como tal, que se faz no âmbito familiar. Nossa

área de atuação é a mulher que terá um bebê: o quanto dela o quer, o quanto está

ciente do que vem pela frente, o quanto é capaz de amar.

Vimos  acima  que  o  atendimento  do  bebê  em  suas  necessidades  básicas  é  o

suficiente para gerar  um ser  humano forte.  A possibilidade de uma amamentação

amorosa leva o bebê, num determinado momento, a já não necessitar mais sugar o

seio da mãe, porque já está satisfeito, mas a não largá-lo, ficando ali, diante do seio,

mirando os olhos da mãe, feliz e satisfeito, sendo visto amorosamente por ela, grato.

Freud (1895) chamou este momento de “experiência de satisfação” e nos garantiu

que, uma vez alcançada esta etapa entre mãe e bebê, as fontes morais e éticas dos

seres humanos  também estariam com suas bases lançadas.  Com isso,  pois  que

sendo percebida a maternagem, o bebê cria a relação incipiente em sua cognição de

que a mãe cuida dele por amor, não porque ela e ele são a mesma pessoa. O susto

epistemológico dessa constatação é enorme! Por que alguém cuida de mim? Por que

alguém quer ter um bebê? Que ganho tem essa pessoa? Por que alguém sairia das

suas atividades ensimesmadas e se daria ao trabalho de ficar horas numa relação

corporal  com  outra  pessoa  apenas  para  que  a  segunda  sobreviva?  Todas  essas

percepções,  ainda  que  iniciais,  geram no  bebê  um  ideal  de  ser  alguém  também

assim,  capaz  de  amar.  A ausência  dessa  experiência,  por  outro  lado,  gera  um

desapontamento e uma fixação numa etapa terrífica da vida infantil,  e o terror  se

justifica por ser exatamente o que o bebê sente na experiência de quase-morte (near-

death experience) cada vez que não é atendido em suas necessidades vitais.

Um eu forte, um ego forte é a capacidade de enfrentar as provações da vida e

sobreviver  a  elas.  Um  eu  forte  busca  na  lembrança  de  sua  mãe  acolhedora  a

inspiração para criar e sobreviver às intempéries. Um eu fraco, um ego fraco está

sempre na expectativa do pior  acontecer.  É angustiado e desvitalizado.  Não pode

alcançar a criatividade plenamente,  pois  está sempre vivendo sob a sensação de

fracasso imediato, de risco iminente, de terror.  Os “eus” fracos criam mecanismos

para sobreviver que podem ser exatamente o mascaramento de sua fragilidade. A

onipotência, a arrogância encontram-se a serviço de negar sua fraqueza, convertendo

aquilo que é abominável para a vida em algo que ele, o sujeito, sustenta como saída
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miraculosa, força, ineditismo, invencionismo, originalidade, irreverência. Assim, se tal

pessoa possui o dom da retórica, terá um belo discurso defendendo ações que são

danosas, como se fossem grandes.

A psicanálise existe há 110 anos. Os conhecimentos que Sigmund Freud trouxe ao

mundo  são  insuperáveis!  Entretanto,  suas  descobertas  são  profundamente

incômodas para o ser humano, que, defendido, quer se sentir ciente de tudo e senhor

de si mesmo. A loucura, a dependência química, os sintomas mostram como somos

frágeis diante dos registros feitos em nós.

Vou pular  uma parte do texto porque o tempo se esgotou e vou passar para a

prevenção.  A  prevenção  seria,  então,  para  nós,  trabalhar  com  as  populações

emergentes  potencialmente  adoecidas:  mães  já  viciadas,  famílias  com  novas  e

variadas configurações, jovens grávidas, professores, assistentes sociais,  médicos,

terapeutas  ocupacionais.  O  trabalho  com  aqueles  que  vão  cuidar  das  crianças,

incluindo  seus  pais,  não  exime o  trabalho  individual  com  o  paciente  que já  está

adoecido, sejam os pais, filhos, irmãos, etc. Prevenção seria resgatar a maternidade

malfeita, gerando no sujeito o acesso a defesas melhores do que a alienação.

A Saúde Pública e o SUS precisam de nós. O SUS é muito bom; precisamos ajudá-

lo a ser melhor ainda. O contingente de pacientes psiquiátricos para os médicos é

muito  superior  à  capacidade de atendimento adequado.  Os  psicólogos  têm papel

pouco valorizado nas práticas psicoterápicas, até porque o número deles teria de ser

muito maior para atender a uma população também maior.

A prevenção ao álcool e a outras drogas precisa de bases pensantes na saúde

pública.  Este  seminário  já  é  um  ponto  de  partida  para  melhorar  esse  quadro.

Obrigada.

O presidente  –  Vamos passar  para  o  último tema.  Com  a palavra,  a  Sra.  Ana

Martins Godoy Pimenta.

Palavras da Sra. Ana Martins Godoy Pimenta

Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o Pe. Pedro, o Pe. Francisco

e os agentes da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade é a ação concreta

da Igreja Católica na prevenção e recuperação da dependência química.  A nossa

terapia do amor trata todas as dependências, não se limitando à dependência das

drogas e do álcool.
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A FNCTC é a pessoa jurídica da Pastoral  da Sobriedade.  O nosso trabalho  na

federação  é  levar  conhecimento.  Todas  as  vezes  em  que  viajamos  pelo  Brasil,

visitamos  grupos  de  autoajuda  e  comunidades  terapêuticas.  De  acordo  com  a

orientação da CNBB, temos de prestar serviços de excelência, e realmente levamos

até as pessoas a legislação, a humanidade e o nosso trabalho de excelência. A ADQF

é uma comunidade terapêutica em Governador Valadares, de onde me origino. Não

fui para os Estados Unidos, fiquei por aqui para trabalhar com a prevenção, apesar de

termos fama de “valadólares”.

Em nome da ADQF,  gostaria  de  fazer  um agradecimento  especial  ao deputado

Antônio  Jorge.  A  ele,  todo  o  meu  respeito  e  admiração  pela  coragem  de  ter

implantado o Território Aliança. Na verdade, muitas pessoas disseram que o Território

Aliança nada mais seria do que uma higienização de rua. Entretanto, ele foi um dos

melhores  programas  e  projetos  já  implantados  pela  Secretaria  de  Saúde.

Conseguimos perceber que quando o migrante, ou melhor, quando a nossa cidade é

cortada por duas rodovias e ferrovias, aparece muito população em situação de rua.

Contudo, esse projeto é uma abordagem social diferente do programa Consultório de

Rua. Com o Território Aliança, em apenas um mês, conseguimos fazer com que 59

pessoas voltassem aos seus locais de origem.

Quando percebemos que a pessoa se enraíza naquele local e cria vínculos, ela se

transforma em morador em situação de rua. Então gostaria muito que esse projeto

voltasse, pois ele fez com que crescêssemos e ajudássemos muitas pessoas. Quero

também cumprimentar o Luiz, que foi o braço da secretaria junto aos executores dos

projetos.

Qual o objetivo principal da Pastoral da Sobriedade? Prevenção e recuperação de

dependência química e outras dependências a partir da vivência dos 12 passos da

Pastoral da Sobriedade. Então também temos os 12 passos tirados do pai grande,

que é o Alcoólicos Anônimos. Contudo, os 12 passos da Pastoral da Sobriedade são

baseados  em  temas  bíblicos.  Às  vezes,  a  pessoa  fala  que  não  é  necessária  a

Pastoral da Sobriedade. Então o primeiro passo é o admitir. “Senhor, admito minha

dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me!”

Então isso é para todos nós. A Pastoral  da Sobriedade tem como lema buscar a
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santidade pela sobriedade. Surgiu em 1998 e foi aprovada por todos os bispos, mas

infelizmente não estamos ainda em todas as dioceses nem em todas as paróquias.

Temos 28 mil  agentes capacitados com 6 milhões  de  atendimento  durante  o  seu

tempo de vigência. Em Belo Horizonte, estamos em várias paróquias fazendo um

trabalho excelente.

Temos cinco frentes de trabalho. A primeira é a recuperação,  que é para quem

nunca  experimentou  drogas.  Trabalhamos  com  a  prevenção  primária  levando

conhecimento,  fortalecimento  de  vínculos  e  perspectivas  de  vida.  A segunda  é  a

intervenção para quem começou a usar drogas, mas ainda não se tornou dependente

químico.  Essa  é  a  prevenção  secundária.  A  terceira  frente  é  a  recuperação,  a

prevenção terciária para aqueles que já se tornaram dependentes químicos. Temos

muitos casos de sucesso de pessoas que se recuperaram apenas nos grupos de

autoajuda. Não precisamos chegar à internação.  Também trabalhamos nessa fase

com  as  comunidades  terapêuticas.  Então  a  Pastoral  da  Sobriedade  está  nessas

comunidades. A nossa comunidade também faz parte da rede de suporte social do

Estado  de  Minas  Gerais  e  da  Senad.  Então  temos  a  recuperação  por  meio  do

financiamento do governo. A quarta frente de trabalho é a reinserção familiar e social.

Trabalhamos  a  família  e  também  a  devolução  do  dependente  químico  para  sua

família. Se ele voltar ao ambiente difícil que existe, não se recuperará. A quinta é a

atuação  política.  Devemos  estar  nos  conselhos  municipais  ajudando-os  e

fortalecendo-os, levando diálogo e articulação. O grupo de autoajuda da pastoral é a

porta de entrada de todo esse trabalho. No grupo de autoajuda, conhecer as pessoas

que estão lá nos faz conhecer nós mesmos.

Sugestões de prevenção na sociedade. A primeira seria por meio da espiritualidade,

a segunda por meio de uma vida afetiva de qualidade e a terceira por meio de limites.

Quando vamos ter um evento ou uma palestra ou um encontro, procuramos não dar

tanta ênfase às pessoas que já usaram drogas e as largaram.

Percebemos que muitos adolescentes, quando veem que uma pessoa fez tudo –

roubou,  matou e se recuperou –, acham que eles  podem usar  e fazer  tudo,  que,

quando quiserem, sairão  das drogas.  Então,  começamos a pesquisar  por  que as

pessoas não usam drogas.  Nos eventos que fazemos no Canção Nova,  que são
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transmitidos pela televisão para todo o Brasil e o mundo, sempre levamos exemplos

de pessoas que não usam drogas. “Por que você não usa?” Sempre, nas pesquisas

que fizemos, está lá: a pessoa é ligada a algum movimento religioso, possui alguma

religião, tem uma base na sua vida, tem qualidade afetiva e também limites. Então,

estudos apontam que a pessoa que tem espiritualidade, cuja crença é de que tudo

não  acaba  por  aqui,  não  usa  drogas.  Os  estudos  apresentam  também  que  os

recuperandos, os que se recuperam, conseguem isso pela espiritualidade. Eles têm

no modelo de tratamento a espiritualidade, e não a religiosidade lhes impondo uma

religião, mas lhes dando um motivo de vida.

A Senad percebeu isso e está na terceira turma de Fé na Prevenção. Já há 10 mil

agentes formados. Fiz o curso de Fé na Prevenção. Eles perceberam que realmente

a espiritualidade é um pilar, o acreditar, o saber que não estamos aqui simplesmente

para comer, vestir, casar e morrer, temos uma finalidade, estamos em um caminho.

Em  terceiro,  a  prevenção  por  meio  da  vida  afetiva.  Então,  também  estamos

pesquisando as pessoas que entram na comunidade terapêutica. Você percebe que

elas não têm capacidade de dar e receber carinho. São vidas afetivas vazias. O Dr.

Aloísio Andrade sempre fala desse vazio existencial. A pessoa preenche esse vazio

de afeto e ternura, de saber receber afeto e carinho, com a sensação prazerosa da

droga. Então, falamos que o efetivo é o afetivo. É o abraçar mais, conversar mais,

dialogar mais, é apresentar a essas pessoas o amor de um pelo outro. Na correria do

dia a dia, muitas vezes não temos tempo de demonstrar nem dar e receber carinho

do outro. Saímos cedo, trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa já cansados,

temos os nossos afazeres e muitas vezes não temos tempo de ter essa qualidade.

Outra  sugestão é  a  prevenção da vida  com  limites.  Temos  percebido  que  hoje

faltam limites para as pessoas. Quando não temos limites, nossa mente fica alargada:

eu posso tudo. Não sei arrumar o meu quarto, a bagunça já começa por ali; não tenho

afazeres dentro de casa; não tenho limites na escola; não tenho limites para respeitar

o  espaço do outro;  e  a  mente  da  pessoa fica  confusa.  Então,  nas  comunidades

terapêuticas,  levamos  o  tripé:  espiritualidade,  laborterapia  e  disciplina,  para

reorganizar a mente da pessoa.

A pessoa é levada a se reorganizar com qualidade de vida. Há uma frase que diz
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que, quando alguém é dependente, menos independente será. A pessoa pensa que

pode tudo, mas não tem independência.

Gostaria de trazer um exemplo de prevenção efetiva em um grupo de autoajuda.

Fazemos  essa  experiência  em  Governador  Valadares,  no  Mato  Grosso  e  no

Maranhão. Estamos montando grupos de autoajuda para crianças e adolescentes.

Esses são os 12 passos da Pastoral  da Sobriedade, entre eles: admitir,  confiar,

entregar e arrepender-se, cada um baseado em uma leitura bíblica. As crianças e os

adolescentes se reúnem uma vez por  semana,  toda sexta-feira,  às  19h30min,  na

Paróquia Santa Helena, em Governador Valadares. Como surgiu a ideia de criar esse

grupo da pastoral mirim? Como as crianças são levadas pelos pais que vão assistir

às reuniões de autoajuda, sempre há uma salinha para que elas possam desenhar e

brincar. Essas crianças que cresceram na Pastoral da Sobriedade nos pediram para

que também pudessem participar desse encontro. Como e onde é feita a divulgação

desse encontro? Ela é feita em missas e em celebrações, nas outras pastorais e nos

movimentos, nas catequeses de crianças e adolescentes, em eventos e nas escolas

dos bairros. As catequistas, quando percebem que uma criança começa a falar de

droga  ou  de  algo  que  tenha  relação  com  droga,  já  a  encaminham  ao  grupo  de

autoajuda.

Esses grupos são tão responsáveis quanto os grupos dos maiores. Há uma ata de

abertura,  em  que  consta  todos  os  requisitos  para  a  montagem  de  um  grupo  de

autoajuda. Há um padre que acompanha, e eles fazem tudo que os adultos fazem.

Eles usam a mesma metodologia usada nos grupos de autoajuda dos maiores, mas

com uma linguagem voltada para as crianças e os adolescentes. Eles colorem todo o

material e modificam algumas perguntas. Queremos passar toda essa metodologia ao

Brasil inteiro.

A oração do Programa Vida Nova para crianças é a mesma dos grupos dos adultos,

mas  é  toda  colorida,  para  chamar  a  atenção.  O  público-alvo  são  crianças  e

adolescentes na faixa etária entre 7 e 17 anos. Todas as reuniões são documentadas

e registradas em livros de ata e de presença.

Esses são os relatórios das famílias, quando percebem que alguém usa droga. Eles

anotam a droga que estão levando. Esses são todos os registros.
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Essas são as fotos das crianças que se reúnem sempre. Temos feito avaliações a

cada término de ciclo. Temos ido lá para conversar e percebemos que cada vez mais

crianças e adolescentes estão se engajando nesses grupos de autoajuda e criando

outras  atividades  paralelas.  Tudo  deles  é  colorido:  o  emblema e  todo  o  material

usado.

Gostaria de encerrar com as palavras do Papa Francisco: “A droga não se vence

com a  droga.  A droga é  um mal e,  com o  mal,  não pode haver  relaxamento  ou

cedência. O flagelo das drogas continua a fazer estragos em formas e dimensões

impressionantes,  alimentado  por  um  mercado  vergonhoso,  que  atravessa  as

fronteiras nacionais e continentais. Dessa forma, continua a crescer o perigo para os

jovens  e  adolescentes.  Quero  reafirmar  o  que  eu  já  disse  em  outra  ocasião:

oportunidades de trabalho, educação, desporto, vida saudável, esse é o caminho da

prevenção da droga. Se for realizado, não haverá lugar para a droga, para o abuso de

álcool e para outras dependências. Trabalhemos todos por uma inteligente prevenção

ao uso de drogas”.

Como é que esta mulher do interior de Minas chegou a ser coordenadora nacional?

Antes de ser farmacêutica, química, sou mãe de dependente químico, que encontrou

o equilíbrio para salvar os seus filhos de viver só por hoje por meio da Pastoral da

Sobriedade. Então, conclamo todos os pais e todas as mães a fazer o seguinte: antes

de tentar trabalhar o seu filho da dependência química, se trabalhe, se reequilibre,

encontre a maneira de chegar neles. Fiz muita burrada, mas, com dois dependentes –

um começou com 14 e outro com 16 anos -, consegui formar um médico-veterinário e

um educador físico. Não desistam de seus filhos. Vencemos a droga com informação,

com cabeça fria e com transparência de atitudes. Não adianta fazer chantagens; não

adianta querer tratar na força; é preciso ter amor, equilíbrio e conhecimento. Obrigada

pela oportunidade. Boa tarde a todos.

O presidente – Muito obrigado, Ana. Como sempre, a senhora nos enche de muita

emoção, principalmente de expectativa e de esperança com esse grande e brilhante

trabalho da Pastoral da Sobriedade, em todos os cantos do País. Com a palavra, a

Sra. Sandra Lúcia de Oliveira Rodrigues da Silva.
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Palavras da Sra. Sandra Lúcia de Oliveira Rodrigues

Obrigada. Estou muito feliz por estar aqui com esta turma, irmanados na Casa do

povo, na Assembleia Legislativa, para refletir sobre a maneira efetiva, mais criativa,

que ajude mais a lidar com esse problema de saúde pública, que é um dos maiores

que se se tem no Brasil e no mundo. Nós, que trabalhamos na área, percebemos

como o movimento ecológico tem razão quando diz que é preciso pensar globalmente

e  agir  localmente.  Tenho  viajado  muito  e  tive  a  oportunidade  de  conhecer

experiências  as  mais  ricas,  as  mais  maravilhosas.  Tenho  muito  contato  com  a

Pastoral  da  Sobriedade.  Fico  encantada  ao  ver  tanta  gente  fazendo  trabalhos

maravilhosos.

Agora,  precisamos  fazer  mais,  a  sociedade  está  nos  pedindo  mais.  Há  muitos

fatores agravantes do uso de álcool e outras substâncias químicas. Por exemplo, a

nossa  sociedade  tem  uma  aceitação  cultural  muito  grande  do  álcool,  que  é  a

substância  mais  antiga,  aquele  depressor  do  sistema cerebral  mais  usado,  como

sempre foi,  no  mundo inteiro.  No Brasil,  qualquer  oportunidade é  motivo  para  se

beber um pouquinho. Se estou triste, é o momento de encontrar amigos e dissolver

isso no álcool. Se estou feliz, também bebo a isso. Há também outras ocasiões para

consumir-se álcool, como casamento, batizado, hora dançante. É aquela hora em que

adolescentes  –  infelizmente,  hoje,  até  pré-adolescentes  e  crianças  –  têm  a

oportunidade de experienciar o álcool. Percebem, então, que ficam mais soltinhos,

mais livres, conseguem dançar e paquerar. Assim, começam a beber numa época em

que seu organismo sequer está formado, ou seja, os danos serão maiores.

Outro agravante é a publicidade e o marketing brasileiros, que são excelentes. São

tão bons que conseguem veicular a ideia de que beber é algo divertido, que congrega

e é inofensivo. Vemos, por exemplo, a acessibilidade do jovem à compra e ao uso

das substâncias que gosta de ingerir. O preço é possível, há acessibilidade ao local

de compra: qualquer boteco de esquina vende álcool e o vende para menores. Há

também  um  grande  preconceito  contra  um  dependente  químico  e  contra  as

metodologias, contra tudo o que está em torno da droga. Isso dificulta muito que o

usuário conheça aquilo que usa e suas consequências e saiba, principalmente, como

chegar a um lugar em que pode aprender a deter a sua drogadição.
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Um fator agravante era a falta de políticas públicas voltadas para esse problema de

saúde pública. Agora, isso, felizmente, tem melhorado muito. Mais uma vez manifesto

a minha felicidade por estar aqui vendo, neste momento, a dependência em álcool e

outras drogas sendo priorizada. Quando vemos as estatísticas nacionais e mundiais,

percebemos  que  cerca  de  12%  das  populações  brasileira  e  mundial  se  tornam

dependentes químicos. É preciso enfrentar essa realidade, ajudar as pessoas que

são adictas a descobrir o que vivem, ou seja, não vivem uma dificuldade moral, não

têm  um  problema de  falta  de  disciplina  diferente,  não  têm  distorções  de  caráter

diferentes  das  de  todo  mundo,  mas  são  portadoras  de  uma  doença  crônica,

progressiva, incurável ainda, que mata se não for detida.

Enfrentar o problema é ajudar muitas pessoas diretamente e milhares de pessoas

indiretamente. Sabemos que, ao redor do dependente, há muitos codependentes, que

são pessoas que também adoecem. A dependência é uma doença familiar que atinge

todas as pessoas mais próximas do drogadito; família, local de trabalho, todos que

com ele se relacionam.

Falarei  sobre  uma experiência  muito  exitosa  da  sociedade  civil  em  relação  ao

trabalho  de  ajuda  a  pessoas  que  desejam  se  tornar  e  se  manter  sóbrias.  Esse

trabalho  também  ajuda  muitos  jovens  que  começam  a  se  sentir  inseguros  com

relação ao uso que fazem do álcool. Aliás, hoje em dia, dificilmente só de álcool, pois,

com muita frequência, também usam outras drogas.

Estou falando dos grupos anônimos. Estes surgiram na irmandade de Alcoólicos

Anônimos  em  1935.  Eles  tiveram  muito  sucesso  em  ajudar  pessoas  a  se  tornar

fisicamente sóbrias e, sendo membros da irmandade, a lutar um dia de cada vez por

meio da ajuda a outras pessoas que também querem deter a doença. Dessa forma,

atingem a sobriedade emocional.  Todos os dias lutam para estar emocionalmente

sóbrios. A experiência foi tão boa que muitas irmandades, outros grupos anônimos

surgiram, entre eles  os  Narcóticos Anônimos e o Al-Anon,  que é frequentado por

familiares, amigos, pessoas que se sentem tocadas pela maneira de beber de um

dependente  e  que  adoecem  com  isso.  Elas  querem  aprender  a  lidar  com  elas

mesmas e com o dependente. Os Alcoólicos Anônimos surgiram do encontro entre

dois alcoólicos. Um deles, Bill W., era corretor da Bolsa de Valores e, depois de anos
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de  alcoolismo,  havia  conseguido  se  manter  sóbrio.  Ele  estava  numa  cidade  do

interior, participando de uma licitação que havia perdido e se sentiu em risco de ter

uma recaída. Ele procurou contato com outro alcoólico e conseguiu com um médico

da cidade de Akron, em Ohio, o Dr. Bob, que era um benfeitor da cidade, um grande

cirurgião,  uma pessoa  muito  amada  e  um  alcoólico,  na  época,  considerado  sem

esperança. Da conversa dos dois, Bill, que se sentia em risco de recaída, percebia

que precisava conversar com alguém que o entendesse tão completamente que só

poderia  ser  outro  alcoólico,  e  o  Dr.  Bob  o  ouviu.  Assim  surgiram  os  Alcoólicos

Anônimos. Bill W., a partir dessa ajuda mútua, conseguiu manter a sobriedade, e o Dr.

Bob, a partir da conversa, conseguiu alcançar a sobriedade, que durou até a morte.

Esses dois se sentiram extremamente irmanados e começaram a conversar sobre o

fato de terem uma doença incurável.

Naquela conversa, o Dr. Bob, médico, descobriu que o que tinha não era desvio

moral, mas problema de saúde. Ele sabia que era um problema crônico, progressivo,

e percebia que era incurável, mas não sabia que podia ser detido. Na hora em que

soube que era uma doença fatal, ele quis o que quer qualquer pessoa que descobre

que tem uma doença fatal: deter a doença. Os dois juntos chegaram à conclusão de

que tinham muita vontade de procurar outros alcoólicos e, junto a eles, agora que

conheciam a natureza da doença, desenvolver uma forma, uma metodologia de lidar

com aquela doença. Como o Dr. Bob era médico, eles conseguiram se aproximar dos

internos do hospital, que tinham como base das suas morbidades e comorbidades o

alcoolismo, e começaram a trabalhar com eles. Foram os veteranos dos Alcoólicos

Anônimos.  Eles  continuaram tão generosos que, em 1939,  publicaram um livro,  o

primeiro da literatura mundial escrito por alcoólicos a respeito da sua doença. Esse

livro é um dos mais vendidos no mundo e está à nossa disposição.

Recém-formada, há 30 anos,  procurei conhecer os  Alcoólicos Anônimos quando

recebi  um cliente de 14 anos que tentou suicídio no banheiro da escola e me foi

encaminhado, porque vi que não conhecia o suficiente sobre alcoolismo. Aproximei-

me  deles,  fui  generosamente  recebida.  Tive  acesso  à  literatura  deles,  que  é

riquíssima e está aberta a todos nós. Quando conheci os 12 passos dos Alcoólicos

Anônimos – estou ansiosa para conhecer os 12 passos da Pastoral da Sobriedade,
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que admiro muito –, percebi que aquilo era um caminho de vida para qualquer ser

humano e me interessei em praticá-lo, para trabalhar com a pessoa que estaria na

minha frente a partir dali. Lá se vão mais de 30 anos. Eu me aproximei dos Alcoólicos

Anônimos, e rapidamente eles me disseram: Você é amiga de AA. O que é ser amigo

de  AA?  Qualquer  profissional,  não  apenas  médico,  psicólogo,  jornalista,  jurista  –

todos que estão aqui são amigos de AA –, que queira ajudar quem sofre da doença é

amigo  de  AA.  Seria  muito  interessante  que  todos  conhecessem  essa  literatura

maravilhosa, os fôlderes que eles têm, facilmente acessados no escritório deles de

serviços gerais – em Belo Horizonte, há um – ou por meio da internet.

O que aconteceu? A partir daí, os Alcoólicos Anônimos e os grupos anônimos que

dele  derivaram  começaram  a  prestar  inestimáveis  serviços  à  sociedade.  Fico

pensando que todos os grupos anônimos – a Pastoral da Sobriedade é um – prestam

um serviço novo, moderno, absolutamente democrático, uma coisa encantadora da

sociedade  civil:  a  sociedade  tratando  da  própria  sociedade.  São  pessoas  que

descobriram como lidar com aquela doença que é física, mental, emocional, social,

espiritual,  mudaram suas vidas e se dispuseram, por se sentirem aptas, a ensinar

outras pessoas a descobrir os tesouros que estão descobrindo. Elas fazem isso por

meio de três legados.

Os  Alcoólicos  Anônimos,  por  exemplo,  estão  presentes  em  186  países.  Em

qualquer um desses e em qualquer lugar do Brasil,  o trabalho é o mesmo. Estou

dizendo  isso  porque  já  estive  no  interior  do  Amazonas,  no  Amapá,  por  todo  o

Nordeste, no Sul, e vivi descobertas maravilhosas. Sou descendente de indígenas, e

nunca imaginei que houvesse indígenas no Rio Grande do Sul, que houvesse tantos

indígenas no Nordeste. Não vou nem falar do Amazonas, do Amapá, de Roraima etc.

e do trabalho inestimável prestado pelos grupos de Alcoólicos Anônimos.

O trabalho desses grupos começa pelo primeiro legado, que é a recuperação que

se faz pela vivência de um dia de cada vez, dos 12 passos. Atrás de cada um dos 12

passos há um princípio, e a pessoa começa a vivê-los no seu dia a dia. Ela acorda

pela manhã e começa a tentar.  São princípios maravilhosos, como a honestidade.

Geralmente, um drogadito vive na mentira,  vive na vida dupla e começa a viver a

honestidade pela admissão da sua impotência perante o álcool.  Assim, começa a
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viver novamente a esperança na vida, o que já havia perdido, a viver a fé de que

coisas boas existem; a viver coragem, a experimentar o que é integridade, podendo

falar  o  que  pensa  e  fazer  o  que  fala;  começa  a  viver  a  humildade,  o  amor

compartilhado, a irmandade e a perseverança, que não existiam de jeito  nenhum;

enfim, começa a viver a espiritualidade, aquilo que transcende, que chega à vida dele

quando está bem até fisicamente. E, como acontece com os veteranos, vem aquele

desejo imenso de compartilhar com todos que queiram os bens que conseguiram.

O  segundo  legado  que  eles  vivem  é  o  da  unidade.  Eles  são  os  mesmos  em

qualquer lugar do Brasil, em qualquer país do mundo. Inclusive, o Brasil é padrinho

de vários países nesse trabalho; é padrinho de Portugal, dos cinco países da África

falantes  de  português  e  de  vários  países  da  América  Latina.  Em  todo  lugar  que

vamos, ao nos sentarmos, às vezes nem dominamos o idioma, mas percebemos que

é a mesma reunião, os mesmos princípios, a mesma irmandade. E eles se mantêm

unidos através da observância de 12 tradições. O exemplo de uma tradição é o único

pré-requisito para participar do grupo anônimo: a vontade de parar de beber. Não é

parar, mas para quem tem essa vontade de parar, a porta está aberta.

O terceiro legado é o serviço. O manual dos 12 conceitos que norteiam os serviços

de Alcoólicos Anônimos é um verdadeiro manual de administração. São 36 princípios

porque, além dos 12 que norteiam os passos, há os 12 princípios que norteiam as

tradições e os 12 princípios que norteiam os conceitos. Todos eles são expressos

pelas pessoas através da linguagem do coração, que se adquire a cada dia, tentando

viver o amor e os outros princípios. A partir  daí,  é possível  ser a mensagem. Um

alcoólico anônimo não leva a mensagem, ele é a mensagem. E aí chega a parte que

nos toca,  a todos que estamos aqui:  eles  são anônimos e  atraem pelo exemplo.

Todos que os conheceram antes e os veem agora, sóbrios, que veem a mudança

absurda da vida de cada um e que compartilham de todas as suas atividades têm

vontade de divulgar esse trabalho.

Isso só nós podemos fazer pois eles não o fazem. Na divulgação desse trabalho, os

Alcoólicos Anônimos colocam à disposição da sociedade, além de suas milhares de

salas abertas em todo o Brasil, um trabalho de cooperação sem afiliação.

Lembro-me de um trabalho lindo, que conheci em Pernambuco, realizado por um
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juiz,  o  Dr.  Flávio  Augusto  Lemos,  que  trabalha  com a  justiça  terapêutica.  Ele  se

aproximou dos Alcoólicos Anônimos e fez uma cooperação sem afiliação maravilhosa

na Justiça de Recife. A Dra. Sara coordena um lindo trabalho na área de combate à

violência  contra  a  mulher,  em  que  se  incluiu  a  modalidade  de  cooperação  sem

afiliação. O trabalho realizado em Brasília é magnífico; também já se faz, em Belo

Horizonte,  esse  trabalho  de  cooperação.  Os  AA estão  em  toda  a  comunidade

terapêutica  que  pede  a  sua  presença,  assim  como  em  hospitais  e  escolas.  É

importante que as escolas disponham de um trabalho em que alguém possa falar,

numa reunião aberta, de dependência e de codependência. Todos sabem onde há

uma plaquinha misteriosa anunciando os Alcoólicos Anônimos, e, nessas palestras,

vai-se aprender a chegar lá.

O  trabalho  feito  por  um  não  alcoólico,  amigo  dos  AA,  ajudará  a  sociedade  a

descobrir  que  os  alcoólicos  são  anônimos,  mas  a  irmandade  precisa  ser  muito

conhecida. E quem fará essas irmandades conhecidas somos nós, os seus amigos.

Foi muito bom estar aqui, muito obrigada.

O  presidente  –  Agradecemos  à  Sandra  por  sua  enorme  experiência.  Enquanto

cliniquei – digo isso com muito orgulho –, sempre fui considerado um amigo dos AA.

Acho que, na irmandade, temos um belo exemplo em que a sociedade tem grande

contribuição. Os Alcoólicos Anônimos inspiraram muitas técnicas terapêuticas. Não se

apresentam como entidade científica nem como grupo político, mas instruíram muitos

profissionais de saúde devido a sua metodologia de tratamento. Fico feliz em ouvir a

Sandra que,  tenho certeza,  daria uma contribuição muito maior  se dispusesse de

mais tempo.

Vamos  a  nossa última contribuição na parte  da  manhã.  Com a palavra,  a  Sra.

Soraya Romina.

Palavras da Sra. Soraya Romina

É difícil  falar  como último participante da Mesa, pois todos já  estão aflitos para

promover  o debate.  Prometo não cansá-los,  mas peço-lhes licença primeiramente

para saudar esta Casa Legislativa. Agradeço ao deputado Antônio Jorge pelo convite

e, em sua pessoa, saúdo todos os parlamentares presentes, assim como todos os

gestores da Prefeitura de Belo Horizonte, do governo do Estado, os membros de
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conselhos  de  políticas  sobre  drogas,  especialmente  os  de  Belo  Horizonte,  as

lideranças  comunitários,  os  representantes  das  entidades  da  sociedade  civil,  os

representantes  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  de  instituições

acadêmicas e religiosas e o vereador Arnaldo Godoy.

Senhoras e senhores, é com muita alegria que venho aqui apresentar um pouco da

experiência do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte, cuja

presidência assumi em abril de 2014. Não vou me alongar. Já fui contemplada em

várias  falas,  mas  preciso  compartilhar  com  vocês  a  experiência  de  articulação

intersetorial que o conselho vem promovendo em Belo Horizonte.

Primeiro, quero chamar a atenção para um tema que está presente neste ciclo de

debates: “Prevenção, o X da questão”. Quero dizer da minha satisfação pelo fato de a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais ter comprado uma proposta que o conselho

fez logo no início dos debates sobre a organização deste evento.

Por que a prevenção é o X da questão? Temos um dado muito interessante que

extraí de um relatório publicado em 2013 pela Junta Internacional de Fiscalização de

Entorpecentes. Ele revela que, em todo o mundo, apenas uma pessoa, em cada seis

que estão envolvidas com problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras

drogas,  tem o tratamento adequado.  Além disso,  a cada US$1,00 investido pelos

governos de todo o  mundo em ações de prevenção,  eles  deixam de gastar  pelo

menos US$10,00 em ações de repressão ou de tratamento, ou seja, estamos falando

de uma abordagem mais eficaz, mais barata e que funciona melhor.

Essa proposta do conselho, que, a meu ver, foi muito assertiva em Belo Horizonte –

prevenção  é  o  X  da  questão  –,  vem  dialogando  com  os  Legislativos  estadual  e

municipal, com as entidades da sociedade civil, com as instituições acadêmicas, com

o Ministério Público. Aliás, hoje à tarde, haverá um seminário do Ministério Público

com o mesmo chamativo. Espero que, de fato, essa marca possa pegar na cidade e

que possamos unir cada vez mais nossos esforços em prol dessa abordagem.

Vou falar rapidamente da política nacional, que estabelece como princípio básico

uma gestão compartilhada e corresponsabilizada entre os diversos atores da nossa

sociedade em relação à prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Estou

falando de uma necessidade cada vez mais evidente de reunir esforços com todas as
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entidades da sociedade civil, poder público nas suas diversas esferas, comunidade

em geral,  instituições acadêmicas, religiosas, enfim, todos voltados para o mesmo

objetivo, que é a prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Nesse aspecto,

preciso falar da experiência do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo

Horizonte ao construir essa agenda envolvendo diferentes atores. Não foi tarefa fácil.

Quem atua em conselho sabe bem do que estou falando. Muitas vezes,  posições

antagônicas são defendidas de uma forma muito complicada, e temos dificuldade de

construir algo que de fato nos aproxime. Foi nessa linha que o conselho trabalhou. O

que nos aproxima? O direito à vida, à valorização da vida, o respeito às diferenças, a

inclusão de todos, a necessidade de enfrentarmos essa problemática de uma forma

cada vez mais integrada.

A política nacional nos diz da importância de fortalecer cada vez mais os conselhos

de políticas públicas sobre drogas. Uma parceria muito exitosa tem sido feita com os

Legislativos municipal e estadual, com as entidades da sociedade civil,  enfim, com

todos que, de alguma forma, atuam direta ou indiretamente nessa temática. Afinal de

contas,  quando  falamos  de  conselhos  de  políticas  públicas,  estamos  falando  de

quem? De colegiados que, na maioria das vezes, são paritários. Representantes da

sociedade civil  e  do  governo se  sentam à  mesa para  dialogar  sobre  as  políticas

públicas.  São  espaços  que  podem  ser  deliberativos  ou  consultivos,  que  estão

constituídos  pela  representação  que  temos  na  sociedade  civil  de  entidades  e

instituições.

É um canal muito importante de participação popular, em que são deliberadas ou

consultadas  questões  relativas  às  políticas  públicas.  É  também  um  espaço  de

monitoramento,  controle  e  avaliação da execução  das  políticas  públicas.  Há uma

página no Facebook que se chama Ocupem os Conselhos. É exatamente isto que

precisamos fazer: estar cada vez mais presentes nos conselhos de políticas públicas

para dar a nossa contribuição, o nosso testemunho de como a política pública deve

andar,  quais  são  os  mecanismos  para  o  seu  aprimoramento  e  cobrar  também

investimentos,  pois  não  se  faz  política  pública  sem  recursos  financeiros.  O

investimento previsto nos PPAGs, nos orçamentos públicos, é muito importante para

que,  de  fato,  consigamos  fazer  uma  política  de  prevenção,  de  tratamento  e  de
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repressão.  Muita  gente  acha  que  política  de  prevenção  não  precisa  de  recursos

públicos, mas isso não é verdade. Precisamos, sim, assegurar recursos públicos para

essas atividades na pauta dos governos.

Vou falar rapidamente sobre o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de

Belo Horizonte. É um órgão colegiado, consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de

Governo.  Alguns de vocês podem estranhar,  mas a gestão da Prefeitura de Belo

Horizonte  é  orientada  para  resultados  e,  nesse  sentido,  temos  40  projetos

sustentadores. Um deles é o Projeto Recomeço, que tem ações estruturantes, ações

de tratamento, ações de prevenção e de reinserção social. Esse projeto é coordenado

pela  Secretaria  Municipal  de  Governo,  e  o  conselho  também  faz  parte  dessa

coordenação.

Aqui está um pouco do histórico do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas,

que tinha um nome que não considero o mais adequado: Conselho Antidrogas.  A

legislação foi adaptada para atender à nomenclatura da própria política nacional, por

isso o seu nome hoje é Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Entendo que

essa conceituação dialoga melhor com a própria política nacional e com o movimento

da sociedade. O conselho tem como competências promover o debate sobre esse

tema,  acompanhar  e  monitorar  a  política  municipal  sobre  drogas,  favorecer  a

democratização do acesso à informação, propor pesquisas e projetos que possam

contribuir para o aprimoramento da política pública. Em relação à sua composição, o

conselho de Belo Horizonte é tripartite. Temos sete representantes da sociedade civil,

sete  representantes  do  governo  municipal  nas  suas  diferentes  áreas  e  sete

representantes do poder público estadual e federal.

Como o conselho se organiza? Realizamos plenárias ordinárias que acontecem nas

terceiras terças-feiras de cada mês, no horário das 9h30min às 11h30min, na sede da

prefeitura.  Posso  assegurar  que  as  plenárias  têm  pautas  bem  definidas,  bem

encaminhadas, bem registradas, e o nível da discussão e da qualidade dos debates

lá é algo que tem me impressionado a cada mês. Além disso, o conselho conta com

três comissões que estão em pleno funcionamento.

Primeiro quero destacar  a  Comissão de Prevenção.  Registro  um agradecimento

especial  à  Eveline;  ao João Francisco;  ao promotor Jorge Tobias, que não se faz
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presente; e aos demais integrantes dessa comissão que trabalharam na elaboração

de um plano de ação para a semana de prevenção, que vou destacar daqui a pouco.

Eles têm se debruçado sobre todas as agendas relacionadas a esse tema, tentando

estabelecer, de fato, um melhor alinhamento na cidade sobre os eixos e as diretrizes

que precisam ser considerados nas ações de prevenção, no âmbito das escolas, da

saúde, da política de cultura, do esporte e lazer, enfim, em toda a prefeitura.

Contamos também com a Comissão de Pesquisas e Projetos, que acompanhou

cada etapa da pesquisa Conhecer e Cuidar. Vocês já devem ter visto alguma coisa

sobre isso na mídia. Essa pesquisa foi feita pela prefeitura, em parceria com a UFMG,

e traz um retrato da situação do uso abusivo do álcool e de outras drogas em Belo

Horizonte, bem como o mapeamento de toda a rede socioassistencial que temos na

cidade e que é voltada para o atendimento das pessoas que usam e abusam do

álcool  e  de  outras  drogas,  bem  como  de  seus  familiares.  Os  resultados  dessa

pesquisa serão oportunamente apresentados pela prefeitura com a UFMG, pois são

muito importantes para uma reflexão sobre o aprimoramento da política sobre drogas

em Belo Horizonte.

Além disso, preciso destacar aqui o papel da comissão especial. Ela foi instituída

em  abril  do  ano  passado;  conta  com  a  participação  do  Tribunal  de  Justiça,  da

Secretaria  Municipal  de  Saúde,  da  rede  Fhemig,  da  Secretaria  Municipal  de

Assistência Social e de outros órgãos que tratam desse tema. E vem fazendo um

trabalho que considero pioneiro: construir um fluxo, um alinhamento entre o Executivo

municipal,  o  Executivo  estadual  e  o  Judiciário  quanto  à  questão  da  internação

compulsória. Acredito que isso trará uma grande contribuição para a nossa política,

pois  não  podemos  mais  pensar  que  o  Judiciário  trabalhará  sozinho,  definindo  a

questão da internação compulsória,  enquanto  o  Executivo  municipal  e  o  estadual

simplesmente atendem a uma prerrogativa que vem do Judiciário.

Não  é  possível  ser  assim;  estamos  construindo  um  alinhamento  do  trabalho

desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo governo do Estado e avaliando

em que medida esse trabalho pode dialogar com a decisão do Judiciário de definir ou

não uma internação compulsória para determinadas pessoas,  mas a partir  de um

padrão  técnico  dos  nossos  serviços.  É  um  trabalho  difícil,  árduo,  mas  não
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desistiremos dele. Se essa gestão conseguir construir um fluxo comum, já terá dado

uma grande contribuição à política municipal sobre drogas.

Preciso  contar  para  vocês  a  experiência  intersetorial  do  Conselho  Municipal  de

Políticas sobre Drogas nesta semana de prevenção. Com muita alegria, compartilho

com vocês esta camisa: “Prevenção: o X da questão”. Como já disse, esse tema foi

construído  na  cidade a  partir  de  um plano de ação elaborado pela  Comissão de

Prevenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que procurou definir

como seu objetivo o que nos aproxima: a valorização da vida, a promoção da saúde.

E foi nessa linha que o conselho trabalhou durante toda a semana.

Quero  contar-lhes  que fizemos uma breve divulgação da semana no  Jornal  do

Ônibus,  e  esse  movimento  nos  mostrou  a  necessidade  de  nossa  sociedade  ter

acesso à informação. Recebemos inúmeros telefonemas desde o dia 1º de junho de

pessoas perguntando onde podem procurar ajuda, qual a melhor forma de tratar a

questão da prevenção e a quem podem recorrer no âmbito do município ou da região

metropolitana.  Isso  nos  aponta  a  necessidade  de,  cada  vez  mais,  os  conselhos

buscarem estratégia de democratização da informação, algo de que nossa sociedade

é ainda muito carente.

Além disso, preciso registrar aqui a forte parceria que o conselho municipal articulou

com a câmara municipal, a Assembleia, as entidades da sociedade civil,  a Polícia

Militar e o Ministério Público, na construção de uma agenda integrada de atividades.

Discutimos a necessidade de promover, na semana de 19 a 26 de junho, um conjunto

de atividades na cidade, espalhadas por todas as regionais, de forma a assegurar o

acesso  das  pessoas  a  essa  agenda  e  também  para  que  uma  agenda  não  se

sobrepusesse à outra. Tivemos algumas dificuldades, como, por exemplo, hoje, pois

temos uma agenda na câmara municipal  que se sobreporá a esta da Assembleia

Legislativa e à do próprio Ministério Público, mas acredito que é um processo de

aprimoramento e, no próximo ano, talvez consigamos reunir o conjunto de atividades

sem uma se sobrepor à outra. Entretanto, foi uma experiência muito importante para

o conselho.

Nesse  contexto,  fizemos  uma  plenária  ampliada  do  conselho,  antecedendo  a

semana de prevenção. Não me alongarei, mas preciso dizer-lhes que, nela, esteve
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presente um organismo internacional, o Escritório das Nações Unidas, e contamos

também  com  a  participação  da  Assembleia  Legislativa,  da  câmara  municipal,  do

Ministério Público, do governo federal e do governo estadual, todos dialogando sobre

o tema prevenção.

Vemos  aqui  algumas  fotos  dessa  plenária.  O  deputado  Antônio  Jorge  nos

prestigiou, aliás tem sido um grande incentivador das ações do Conselho Municipal

de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte.

Vou falar, com muito entusiasmo, do ato público que abriu a semana de prevenção

no dia 19 de junho. Foi uma opção do conselho municipal não concorrer com a data

de 26 de junho, mas de abrir a semana provocando uma reflexão, um diálogo com a

sociedade sobre esse tema. Esse ato público foi realizado na Praça Sete e é algo que

me emociona muito  porque  contamos  com a  participação,  pela  primeira  vez,  das

Secretarias Municipais de Saúde, de Esporte e Lazer, de Cultura, da Assembleia, da

câmara municipal, da Polícia Militar, da Terra da Sobriedade e de outras entidades da

sociedade civil  que de  fato  construíram um diálogo com a sociedade sobre  esse

tema.

Temos  fotos  da  apresentação  da banda  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  da

equipe do conselho com a Secretária Luzia Ferreira e do mascote do galo, o Galo

Doido, que abrilhantou a nossa festa – não é porque sou atleticana, mas de fato ele

trouxe  um  movimento  interessante  para  a  Praça  Sete.  Convidamos  também  o

mascote do América, que compareceu, e o Raposão, do Cruzeiro, que infelizmente

não tinha agenda. Mas até os times de futebol da capital mineira uniram esforços com

o conselho nesse movimento de diálogo com a cidade. Vemos o Piazza, tricampeão

brasileiro, também vestindo a camisa e dando seu depoimento sobre a importância da

prevenção. Temos a atuação do programa de prevenção e controle do tabagismo da

Secretaria Municipal de Saúde e a participação do Mobiliza SUS. Preciso registrar

também a participação do grupo Juventude e Polícia, que fez uma performance de

encerramento muito interessante. Conseguimos, de fato, cumprir  o  nosso objetivo,

que era estabelecer um diálogo com a sociedade sobre esse tema.

Rapidamente vou mencionar os avanços que percebo com essa gestão, que, como

eu disse, começou em abril do ano passado. Primeiro é preciso ver que o conselho
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propôs  ao governo municipal  um fórum de presidentes  de  conselhos  de  políticas

públicas, porque entendemos que a discussão de políticas sobre drogas perpassa a

discussão da saúde, da assistência, da educação, da cultura, do esporte e lazer, ou

seja, deve haver um tratamento intersetorial.  Essa proposta foi feita no âmbito do

conselho, acolhida pelo governo municipal e já foi  implementada. Além disso, uma

maior aproximação e interlocução tanto com a comissão da câmara quanto com a

Assembleia que também tratam desse tema.

Com  muito  carinho,  preciso  dizer  da  identidade  visual  do  conselho  que  está

desenhada ali  na logomarca. São três balões dialogando com a cidade. É essa a

perspectiva do conselho. Criamos essa identidade visual exatamente para dizer para

a cidade que existe um conselho de políticas públicas que precisa dialogar com toda

a sociedade. Além disso, estamos fortalecendo a composição do conselho, inclusive

com  a  participação  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  do  governo  do

Estado. O próprio secretário Rafael Miranda é um membro titular.

Agora os desafios, que não são pequenos. O primeiro deles: precisamos superar as

dificuldades, conflitos e contradições presentes na sociedade, na opinião pública e no

governo sobre o fenômeno relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

Precisamos também promover o alinhamento em torno do amplo conhecimento das

funções, competências, objetivos e atuação do conselho e garantir uma composição

representativa da sociedade civil, ou seja, precisam estar nesse espaço do conselho

ou dos conselhos entidades que de fato tenham atuação nesse tema, assegurar a

efetiva participação da sociedade.

Uma  tarefa  que  não  é  fácil,  mas  é  muito  desafiadora  é  construir  relações  de

confiabilidade mútua entre os diferentes atores participantes do conselho. Este talvez

seja  o  maior  desafio:  viabilizar  um  debate  de  caráter  intersetorial  e

intergovernamental, de forma a enriquecer os processos de discussão que superem

aspectos  dogmáticos  e/ou  fundamentalistas.  Temos  que  avançar  nesse  sentido.

Enquanto estivermos debatendo aspectos fundamentalistas e dogmáticos, a política

não avança. Precisamos superar essa dificuldade.

Por último, quero dizer que um sistema de prevenção eficaz ao uso abusivo de

álcool e outras drogas exige cada vez mais o fortalecimento das redes de parcerias –
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todos que me antecederam falaram sobre isso – e, principalmente, a atuação dos

conselhos,  das  organizações  não  governamentais,  das  entidades  organizadas  da

sociedade civil, religiosas, instituições acadêmicas, enfim, de todos. Muito obrigada e

ficam aqui os meus contatos para quem quiser algum tipo de informação adicional.

O presidente – Muito agradecido. A Soraya mostrou, com muita robustez, como é

feito esse trabalho do conselho municipal. Na realidade, o que ela faz é representar

todos os conselhos municipais sobre drogas em Minas e também o segmento do qual

faz  parte  o  nosso  conselho  estadual,  sob  a  presidência  do  Aloísio,  que  esteve

presente até pouco tempo neste evento.

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente – Neste momento, daremos início aos debates. Algumas perguntas já

foram distribuídas, e existem também algumas manifestações elogiosas, que vamos

responder por  e-mail,  assim como outras questões não afetas ao debate. Primeiro

ouviremos  as  perguntas  orais.  Posteriormente,  os  palestrantes  responderão,  em

bloco,  aquilo  que  foi  questionado pelo  Plenário,  oralmente  ou  por  escrito.  Várias

entidades estão inscritas no debate. Peço que as pessoas que fizerem uso da palavra

não  ultrapassem  2  minutos.  Peço  objetividade  nas  perguntas  para  que  todas  as

perguntas sejam respondidas.

Debates

O presidente – A primeira entidade inscrita é a Associação Renascer. O Sr. Norberto

fará a sua pergunta. Peço que seja bastante objetivo no seu questionamento dirigido

ao Guilherme.

O Sr. Norberto da Silva Nunes – Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar

aqui neste segundo dia de debates. O primeiro dia foi uma benção, e o segundo dia

será também.

Em primeiro lugar, quero agradecer à comissão. Vou falar sobre o “x” da questão,

que é a prevenção. Precisamos investir no primário, que é a prevenção. Sou fundador

de  uma  instituição,  que  é  a  Associação  Renascer  para  a  Vida,  onde  venho

trabalhando com a dependência química ao longo de 30 anos não só na Europa

como  também  no  Brasil.  Tenho  o  maior  prazer  de  estar  há  15  anos  no  Brasil

trabalhando com isso.
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Também tenho um pedido para o Maj.  Hudson,  no tocante ao fortalecimento do

Proerd. O Proerd foi um dos projetos que mais sobressaíram na educação. O jovem e

o  adolescente  logo  começam  a  perceber  o  problema  das  drogas  e  o  que  isso

acarreta. Gostaria de pedir ao Maj. Hudson que invista um pouco mais nas áreas

rurais. Há muita falta nas escolas das áreas rurais.

Sobre o projeto do Guilherme, tenho que tirar o chapéu para ele. Realmente, temos

de deixar de lado o blá-blá-blá e atuar mais, mas, para isso, temos de contar com a

força e a união do governo do Estado. Sem o governo do Estado, infelizmente, esse

programa não anda. Estou falando de um programa de excelência, que é o Aliança

pela  Vida.  Tiro  o  chapéu  para  o  ex-secretário  de  Saúde.  Na  verdade,  tanto  os

deputados quanto o presidente da Assembleia precisam lutar para que o programa

Aliança pela Vida cresça cada vez mais.

É  possível  recuperar  um  jovem  com  dependência  química.  Aliás,  ontem,

participamos de uma palestra muito boa sobre legislação. Precisamos tentar fazer

uma legislação contra a questão da mídia. A propaganda de cerveja é uma coisa

louca.

Então, o adolescente logo tem um estalo e finalmente prova a bebida.

O  presidente  –  Norberto,  perdoe-me,  mas  eu  preciso  que  você  encerre  a  sua

intervenção por causa do nosso tempo.

O Sr. Norberto da Silva Nunes – Então quero parabenizar o projeto do Guilherme.

Penso que ele deve sair do papel e receber, cada vez mais, investimentos. Como

disse a Dra. Eliane, há o grupo dos Narcóticos Anônimos, os AA, o Amor Exigente,

que somam ações para a prevenção. Quero parabenizar este debate. É pena que

temos muito pouco tempo, pois havia muitas coisas sobre as quais eu gostaria de

falar. Peço, então, ao deputado Antônio Jorge que consigamos uma articulação para

levar  ao  Congresso  medidas  sobre  a  questão  das  mídias.  O  Guilherme  estava

falando sobre os MCs, que estão levando até mesmo muitas vezes tanto quanto a

questão da polícia, e falando barbaridades; e devemos cortar essa questão e nos

fortalecer. Muito obrigado. Espero que esse trabalho vá em frente.

O presidente – Muito obrigado. Fico muito desconfortável no papel de delimitar o

tempo, mas realmente privilegiamos muito os nossos palestrantes na questão das
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exposições e agora estamos infelizmente sacrificando um pouco o tempo do debate;

contudo,  teremos  ainda  uma tarde  inteira,  e  qualquer  assunto  poderá  retornar  à

discussão.

Convidamos  imediatamente,  então,  o  Sr.  Geraldo  Eustáquio  Alves,  da  entidade

Abraço, que tem uma questão que será dirigida ao Maj.  Hudson. Quero dizer que

encerramos as inscrições para perguntas porque não teremos tempo. Deixo vocês à

vontade para encaminhar as perguntas à coordenação dos trabalhos, que dirigirá as

questões aos palestrantes a fim de que estes respondam por  e-mail  ao que não foi

debatido neste momento, em razão do tempo. Com a palavra, o Sr. Geraldo.

O Sr. Geraldo Eustáquio Alves – Quero parabenizar, em primeiro lugar, o presidente

da comissão, deputado Antônio Jorge, e dizer da nossa alegria de estar nesta Casa

mais uma vez. Queremos esclarecer, para evitar qualquer confusão, que a Abraço da

qual estamos falando é a regional de Pedro Leopoldo. Somos uma entidade que tem

outras regionais e também uma unidade em Belo Horizonte e fomos criados a partir

de uma proposta do Rotary Internacional, organização que é mantenedora e à qual

pertencemos, como também pertencia o nosso saudoso Prof. Elias Murad.

Quero dizer à Soraya, presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas

de Belo Horizonte, que eu estou presidente do Conselho Municipal sobre Drogas em

Pedro Leopoldo. Também estamos nessa mesma luta pela intersetorialidade e tudo

mais. Seremos bem objetivos e queremos parabenizar todos os que fizeram suas

exposições  e,  em  especial,  o  Maj.  Hudson,  a  quem  dirigimos  o  nosso

questionamento.  Primeiro,  meu caro major,  quero parabenizá-lo pelo dinamismo e

pela  capilaridade  do  Proerd.  Temos  esse  trabalho  há  vários  anos  na  nossa

comunidade. Como o senhor bem disse e todos nós sabemos, o Proerd desenvolve

suas ações durante um ano nas escolas, envolvendo os alunos do 1º ao 4º ano da

educação  infantil  e  os  do  5º  ao  7º  do  ensino  fundamental.  Entendemos  e

compreendemos a eficácia do Proerd, mas enxergamos, ao longo do trabalho que

realizamos na Abraço durante 12 anos na nossa cidade, a necessidade da inclusão

das ações de prevenção em um caráter permanente nas escolas. Queremos uma

continuidade, já que a escola é um espaço privilegiado para realizarmos a prevenção

de drogas. Digo isso principalmente no que se refere às escolas públicas, seja pela
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alta rotatividades dos alunos, pois a cada ano o público é renovado, seja também

pela necessidade da fixação dos conteúdos de valores da vida saudável. Em nosso

entendimento, isso apenas se faz com ações mais prolongadas. Por isso, faço dois

questionamentos ao senhor que está ligado à administração do governo estadual por

meio do Proerd.

Existe a possibilidade ou até mesmo alguma experiência realizada de parcerias,

quer  sejam  públicas,  quer  sejam  privadas,  para  a  continuação  das  ações  de

prevenção do Proerd? Há continuidade desse projeto? O segundo questionamento:

existe  uma  possibilidade  ou,  pelo  menos,  uma  discussão  do  governo  para

implantação de um programa governamental  permanente de prevenção às drogas

nas escolas  públicas? Esses são os dois  questionamentos,  na  esperança de que

venhamos,  na  prevenção,  a  entender  o  X  da  questão  como  um  compromisso,

principalmente dos órgãos governamentais que são essenciais à política pública.

O presidente – Obrigado. Na sequência, o Maj. Hudson vai responder-lhe. Vamos

ouvir  agora o Arnor Trindade,  do Conead, da Secretaria Municipal  de Saúde, que

também dirigirá uma questão ao Maj. Hudson.

O  Sr.  Arnor  Trindade  –  Bom  dia.  Parabenizo  o  deputado  Antônio  Jorge  pela

realização deste evento. A prevenção realmente é algo que nos chama a atenção e a

que devemos dedicar esforços.

Quero me dirigir  ao Maj.  Hudson e também a outros participantes da Mesa que

falaram de prevenção. A prevenção é um grande desafio. Vimos vários modelos que

não são concorrentes, mas são modelos diferentes de se fazer prevenção. Quando

se fala em prevenção,  temos de pensar  o objeto.  Estamos prevenindo o quê? O

abuso ou o uso de drogas? E que drogas estamos prevenindo? Acho que temos de

fazer essa discussão e saber também que público queremos atingir. É diferente fazer

uma prevenção para crianças, para adolescentes, para um ou outro grupo social,

para faixa etária e gênero, enfim, todas essas questões têm de ser levadas em conta.

Por que estou me dirigindo ao Maj. Hudson? Porque talvez o Proerd, de todos os

programas apresentados, seja o mais estruturado e antigo. No que diz respeito à

prevenção, como avaliar  os resultados desses projetos de prevenção? Na maioria

das vezes, quando há exposição desses projetos, avaliam-se os resultados a partir do
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número de ações realizados, mas quero saber se existe algum estudo da eficácia, ao

longo do tempo, desse projeto. Se os representantes dos outros projetos quiserem,

também podem falar, apesar de serem mais recentes e talvez não tenham tido tempo

de fazer uma avaliação nesse sentido. Até pegando uma fala da D. Ana, às vezes, na

intenção de se fazer uma prevenção, pode-se realizar uma palestra malfeita e pode

haver  um  rumo diverso.  Então,  existe  essa  preocupação  do  Proerd  e  de  outros

projetos? Isso já é feito?

Outra  questão,  e  essa  é  muito  específica  do  Proerd,  major,  diz  respeito  à

abordagem. Como ela é feita? O senhor fala dos níveis de influência da faixa etária,

daquele período em que a influência da família é maior – em outro é da escola e, em

outro, da sociedade e dos amigos como um todo. Como aparece essa questão da

família em que a influência do uso de drogas já está posta? Essa influência começa

desde o início, na família. Se observarmos os dados tanto do Cebrid quanto do Lenad

que foram apresentados, veremos que a prevalência do uso de drogas nas famílias é

muito alto,  sobretudo de álcool,  mas também de outras drogas.  Então,  como isso

aparece?  Se  aparece,  há  espaço  para  isso?  Como  vocês  têm  pensado  essa

questão?

Depois, Lidiane, não sei se você terá tempo para falar, mas quero conhecer melhor

o projeto Casa Viva. Se pudermos trocar um pouco nossas experiências, fiquei muito

interessado por esse projeto.

O presidente – Obrigado, Arnor, pela manifestação e pelas questões apresentadas

à Mesa. Vamos convidar a fazer uso da palavra, rapidamente, o Josadac.

O  Sr.  Josadac  Marques  –  Deputado,  neste  momento  estão  acontecendo  dois

eventos  paralelos  na  Assembleia.  Aqui  estamos  em  um  ciclo  de  debates  de

prevenção  e,  na  sala  ao  lado,  há  um debate  sobre  a revisão do desarmamento.

Curiosamente fiquei observando a diferença de público e a maneira que o tema está

sendo abordado.

Quero acrescentar o que o major já disse sobre questões levantadas em relação à

família,  à  escola  e  ao  Estado.  Peço  que  incluamos  nessa  lista,  já  que  estamos

falando de prevenção, além de família, escola e Estado, a Igreja, o seu papel e a

religiosidade.
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Trouxe aqui uma Bíblia, como símbolo, para começarmos essa luta, pois não dá

para pensarmos em prevenção, se as Bíblias estiverem fechadas nas instituições.

Deputado, depois quero entregá-la, para registrar este evento. Não dá para falar em

prevenção sem analisarmos os conceitos morais, e toda legislação está voltada para

o processo de ensino.

Gostaria de fazer menção a um evento que ocorreu no mundo há alguns dias. O

serviço americano da juventude, há muitos anos, lançou o Dia Global de Serviço da

Juventude, que é uma rede de solidariedade, como aconteceu em Belo Horizonte

nesta  semana,  no  chamamento  do  conselho  municipal,  com ações  polarizadas  e

simultâneas em vários lugares. Tive o privilégio de estar na liderança dessa equipe no

Brasil durante 10 anos. Em 2004, o Instituto Mãos e Vozes, que represento, recebeu

do  BID  e  da  ONU,  por  um  projeto  do  Brasil,  o  prêmio  de  melhor  projeto  de

mobilização de jovens do mundo.

Farei um encaminhamento, e a Lidiane poderá, depois, nos informar sobre isso. Há

15 anos, em cada estado, foi criada uma central de voluntários, que recebeu o nome

do Estado ou da capital. Ao fazermos o levantamento em Belo Horizonte, vimos que

nunca foi criada a central de voluntários de Minas. No registro, encontramos a central

de  voluntários  da  polícia  e  das  empresas.  No  catálogo  nacional  das  centrais  de

voluntários  do Brasil,  aparece a central  de voluntários  de chamamento da Fiemg.

Gostaria  de  propor  que,  em  algum  momento,  como  estão  propondo  essas  leis,

olhássemos também a questão do voluntariado.

Finalizo  dizendo  que  fui  convidado,  há  três  anos,  no  início  da  Rio+20,  para

representar,  na  discussão,  o  voluntariado  no  Brasil.  Fiquei  pasmado  quando  o

representante do comitê olímpico, das Olimpíadas, abriu o evento dizendo que, em

2016,  “precisaremos  contratar  90  mil  voluntários  para  as  Olimpíadas”.  Nós,  que

participamos de debates na sociedade civil,  já que estamos falando em juventude,

drogas,  debates  e  prevenções,  perguntamos  o  que  seria,  em  uma linguagem  de

comitê olímpico, a contratação de voluntários.

O presidente – Obrigado, Josadac, pela sua intervenção. Aproveito para agradecer

o seu grande empenho na organização deste evento. Com a palavra, o Sr. Jonas, da

Associação Cultural de Comunicação Educativa Cristã.
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O Sr. Jonas do Carmo Silva – Bom dia. Gostaria de iniciar a minha fala utilizando os

termos iniciais do colega.

Também estive observando esses dois eventos realizados na Casa.  Um fala de

desarmamento, e o outro, de prevenção a drogas. Isso me fez relembrar um fato que

venho acompanhando há seis anos no Rio.

No Batalhão 122,  na  Maré,  Rio de Janeiro,  à época o comandante da  unidade

realizava um encontro de lideranças de algumas comunidades do Complexo da Maré,

com o seguinte discurso: “Vamos acabar com o tráfico armado no Rio de Janeiro”. No

ano  passado,  após  a  ocupação  do  Complexo  do  Alemão,  perguntaram  ao

comandante que liderava as tropas militares federais por que ele não proibia o tráfico

naquela comunidade. Ele respondeu: “Não estamos aqui para combater o tráfico”.

Reportaram essa pergunta ao Beltrano, secretário de Estado de Segurança Pública

do Rio de Janeiro. Ele simplesmente respondeu o seguinte: “Se proibirmos o tráfico

no Morro do Alemão, ou melhor, nos morros do Rio de Janeiro, com certeza na Zona

Sul o número de boletins relacionado com a violência doméstica aumentará”. Esse é

o X da questão. O que levaria a esse aumento? Com certeza, seria a abstinência de

droga. Aí começa a minha reflexão.

Aí, começo a minha reflexão: a família é uma instituição sagrada, célula mater  da

sociedade, tem que ser o nosso alvo. Não podemos aceitar que a mídia bombardeie a

família.  Como  muito  foi  falado  aqui  ontem,  a  primeira  forma  de  bombardear  as

famílias é através do álcool. Para o governo, o álcool só não combina com o volante,

mas esquece-se de que, quando uma família é ferida, a sociedade sangra, porque

filhos frustrados, pessoas frustradas, com certeza, irão para as drogas. É na família

que trabalhamos o pensar e a formação de caráter do ser humano. Todo ser humano

já nasce com o gene da sua personalidade,  mas é  o  ambiente  familiar  que fará

prevalecer a sua personalidade na vida adulta. Se a família não consegue acalentar

esse ser humano, com certeza, ele vai beber em outras fontes, como na música. A

música é a arte pela qual o ser humano manifesta os mais diversos aspectos da sua

alma. Infelizmente, da década de 1960 até os dias atuais, a música tem sido usada

para propagar, para disseminar a droga. Quem não se lembra daquele refrão: “Sexo,

droga e  rock'n roll”? Como foi falado aqui, hoje, as músicas voltadas mais para o
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público da periferia trazem nas suas letras a questão da rebeldia e da violência.

Concluindo, o ser humano é influenciado como um ser que pensa e expressa o que

pensa e sente. Infelizmente, a música vem ao encontro dessa pessoa, influenciando o

seu pensamento e o seu comportamento. Como o ser humano é um ser biológico,

psicológico, sociológico e emocional, tudo isso é afetado. Só conseguimos resgatar

como ser humano o indivíduo que não tem na família esse amparo por meio do lado

espiritual. As instituições terapêuticas e até mesmo os Alcoólicos Anônimos têm essa

experiência. O ser humano que vira escravo da droga não consegue sair desse meio

porque não sabe por onde entrou. Só sai dali quando a morte leva ou quando Deus

tira. Só conseguimos resgatar esse ser humano, reconstruir a sua humanidade e a

sua personalidade para que possa exercer a sua cidadania plena e efetiva por meio

de trabalho espiritual. Não se trata de religião ou religiosidade. Temos que apresentar

a ele o Deus Criador. A minha reflexão é a seguinte: temos que nos focar na família e

repensar essa mídia, que sempre está massificando essas situações de marketing de

bebida, como foi muito bem explanado ontem.

O presidente – Muito obrigado pela sua brilhante intervenção. Com a palavra, a Sra.

Vanessa  de  Morais,  da  Polícia  Militar,  a  quem  solicitamos  a  maior  objetividade

possível.

A Sra. Vanessa de Morais – Boa tarde. Tentarei ser o mais breve possível, iniciando

com a  pequena explanação do companheiro,  que perguntou sobre  o  trabalho  de

prevenção.  No  meu  mestrado  em  segurança  pública,  desenvolvi  um  trabalho  a

respeito da análise da patrulha escolar nos últimos 10 anos – como foi feito esse

acompanhamento, se realmente houve ou não esse reflexo, se foi positivo ou não.

Devo publicar esse trabalho nos próximos meses.

Parabenizo  o  Guilherme  Corrêa  pelo  magnífico  trabalho.  Estava  aqui  vibrando,

porque, no trabalho junto com as crianças e com os adolescentes, preocupamo-nos

muito em aproximar essa linguagem. Gosto muito de usar o documentário  O juízo,

que mostra para os jovens que ingressarem no mundo do crime como vai ser esse

atendimento, esse acolhimento. Estamos fazendo um diálogo com a Lidiane do Viva

Rio sobre essa proximidade com o jovem cooptado pelo tráfico de drogas. Como

vocês, que estão mais próximos da linha de frente, têm enxergado isso? Como essa
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carreira criminosa tem se desenvolvido pelo contato direto com esse interesse, com o

mundo do consumo, com essa busca?

Ao mesmo tempo, quero dialogar com a Soraya sobre a questão da internação

compulsória. Como isso está avançando em Belo Horizonte, principalmente no que

diz respeito ao adolescente? Se um adulto não tem condições de se autodeterminar,

como podemos  tratar  disso  com  um  adolescente,  que,  às  vezes,  não  tem  quem

responda por ele e, ao mesmo tempo, conviver com o link da ilegalidade? Deixo uma

reflexão à Mesa, aos legisladores: devemos pensar nesse contrassenso. Faço um

doutorado na Argentina, existem vários países debatendo essa questão. Como vou

aniquilar a punição para aquele que está usando droga e considerar que a droga é

crime? Há um contrassenso. Ontem, no debate do Dr. Sérgio, foi levantado um viés

liberatório. Chegamos a pensar sobre qual direção seguir,  mas, ao mesmo tempo,

deve haver um senso nessa legislação. Obrigada. (– Palmas.)

O presidente – Obrigado, Vanessa. A Mesa vai responder a suas questões. Com a

palavra, o Prof. Paulo Jorge.

O  Sr.  Paulo  Jorge  –  Boa  tarde.  Parabenizo  a  Assembleia  por  essa  iniciativa.

Geralmente  se  discute  sobre  drogas  em  páginas  policiais  e  programas

sensacionalistas. Deixo um recado ao major: precisamos muito que as polícias voltem

às escolas, precisamos de polícia nas escolas. Houve um período em que alguns

policiais iam às escolas ministrar cursos sobre prevenção do uso de drogas. Isso é

muito saudável. Com a presença do policial na escola, quando o traficante chega à

porta, o policial já orientou os alunos.

Há também a questão da igualdade na abordagem, porque a polícia chega à favela,

ao morro, ao aglomerado armada até os dentes. Aí, o adolescente, em vez de ver a

polícia como segurança, passa a enxergá-la como inimiga. Aí,  acontece a guerra.

Dentro  dessa  questão  da  igualdade,  o  Estado  precisa  chegar  às  comunidades

prevenindo, e não reprimindo. Há também a questão da igualdade no tratamento: o

filho do rico, quando está drogado, vai para a clínica. O filho do pobre vai para a

cadeia. Essas coisas têm de ser encaradas.

Outro ponto que não foi muito comentado aqui diz respeito à mídia. Enquanto a

Rede Record fala sobre os 10 Mandamentos, faz um trabalho religioso interessante, a
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Rede Globo endeusa traficantes, exibe uma novela em que traficante é endeusado.

Isso não é muito saudável. Não estou querendo colocar censura, mas é necessário

abordar essa questão.  A melhor  forma de prevenir  o uso de drogas é valorizar  o

adolescente, dar-lhe carinho, amor, conscientização e trabalho. Por exemplo, não tive

tempo de conhecer drogas, porque comecei a trabalhar aos 12 anos, com a ajuda do

meu querido pai, que Deus levou. Quando temos ocupação, fugimos disso. Temos de

deixar  de  compensar  a  nossa  ausência  na  família  dando  presentes  aos  filhos.

Devemos dar-lhes o Evangelho e livros. Esse é o X da questão. Obrigado.

O presidente – Obrigado. Com a palavra, o Sr. Marcos José Nascimento.

O Sr. Marcos José Nascimento – Boa tarde. Pertenço à Comunidade Terapêutica

Família  de  Caná.  Sou  da  cidade  de  Ibirité.  Estou  muito  admirado  com  todos  os

integrantes  da  Mesa,  principalmente  com aquela  senhora  que  está  assentada  da

direita para a esquerda. Gostei muito de sua palestra, que está dentro do contexto

que necessitamos desenvolver, mas o mais importante é a prevenção.

Por que estou hoje na comunidade Família de Caná? Existe uma frase feia que diz

o seguinte: se alguém está é porque alguém dele está internado. Gostaria de mudar

isso e que o trabalho fosse o oposto, ou seja, ensinar às famílias a fazer prevenção

dentro de sua própria casa. A dor que sentimos, quando, por muito tempo, tentamos

combater um mal sem conhecê-lo, sem saber como lidar, acaba nos levando a uma

frase  horrorosa,  que  eu  gostaria  que  saísse  do  meu  vocabulário:  só  depois  que

estiver no fundo do poço é que irei salvá-lo. Isso é feio. Vamos fazer diferente.

Precisamos da ajuda que temos da Polícia Militar. Hoje, digo que meu amigo é a lei.

Esse é meu grande amigo. A “não lei” é meu maior inimigo. Pago impostos, tenho

direito e dever de reivindicar uma lei que me ajude. Não estamos vendo isso. Na

escola pública, trabalho como voluntário. Sou aposentado, e trabalho muito mais do

que  na  ativa.  Procurei  não  ser  funcionário  de  ninguém,  porque  chegou  o  meu

momento de ajudar uma sociedade que clama por isso. Vejo as pessoas nessa luta,

na Assembleia. Lá fora, escutamos que político não faz nada. Temos que agradecer

ao deputado Antônio  Jorge,  que é um batalhador.  Não o conhecia pessoalmente,

porque o tempo é complicado, mas conheço a deputada Ione Pinheiro, minha amiga

pessoal em minha cidade. Batalhamos muito. Preciso que consigamos que a lei nos



1562
____________________________________________________________________________

permita levar esse trabalho para dentro das escolas com as famílias. Se você traz a

família para o conhecimento, o filho que esteja querendo entrar nisso não o fará. As

famílias precisam deixar de ter orgulho de não querer admitir nem saber do problema.

Vamos colocar essa luta em dia. Muito obrigado.

O presidente – Obrigado. Obviamente, a hipoglicemia começa a fazer presença, e

as pessoas já estão saindo para cuidar do almoço. Faremos um grande esforço para

começar pontualmente às 14 horas. Tenho várias questões, manifestações e elogios.

Informo a Ana Cristina, Márcia, Pedro e Sílvia,  que lhes responderei,  entre hoje e

amanhã, por e-mail.

Tenho duas breves questões. Primeiro, manifesto minha satisfação pela presença

de todos, do deputado e da deputada que se manifestarão no encerramento. Lidiane,

gostei muito da sua apresentação, estou feliz com a presença da ONG Viva Rio, que

tem um trabalho tão reconhecido. Gostaria de saber, primeiro, se a Casa Viva é de

acolhimento, de passagem, se ela tem financiamento do governo do Estado. Como

ela é mantida? Na visão do Ministério, é uma casa de abrigamento, de acolhimento?

A outra questão é provocar um tema sobre o qual a Soraya falou muitas vezes no

debate,  com  posições  fundamentalistas.  A política  de  redução  de  danos  mostra

aspectos muito benéficos em relação às perspectivas de cidadania, da sociedade,

mas nem sempre em relação à questão fulcral da dependência química e da força

motriz, da dependência em relação à manutenção do status social da pessoa. Você

disse que há uma tolerância em relação a crianças e jovens que passam pela casa

em relação à manutenção. O número me pareceu bastante tímido, ou seja, pouco

mais de 20%, salvo engano, apresentam uma redução do uso. Isso implica dizer que

os demais mantêm o status de uso.

Ontem o Sr. Sérgio mostrou, de forma brilhante, as pesquisas da neurociência, por

meio de mecanismos de investigação, de neuroimagens, de marcadores. O cérebro

cortical, principalmente os lóbulos temporal e frontal, só está totalmente maduro aos

27 anos de idade. Ou seja, é absolutamente claro, independentemente da discussão

sobre se é direito ou não usar droga, que o uso de substância psicoativa, ainda que

de forma não abusiva, afeta de forma irremediável o desenvolvimento neurocognitivo

da pessoa. Como você se posiciona em relação a isso?
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Para a Soraya, uma provocação – sei que você luta muito nessa questão –, uma

manifestação sobre quando a  Secretaria  de  Saúde de Belo  Horizonte vai  ouvir  o

Conselho  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  e,  de  fato,  integrar  os  vários

dispositivos sociais apresentados pela cidade na política de saúde mental.

Nesta semana, fui à Casa Azul,  que fica muito próxima de um Caps. Às vezes,

alguém  é  acolhido  e  precisa  de  um  laudo  para  identificar  a  necessidade  de

internação, mas não o consegue, apesar de estar próximo a um Cersam. Temos de

superar isso imediatamente. A pluralidade é fundamental, e os vários componentes

assistenciais têm de ser cooperativos, e não competitivos.

Passo a palavra à Soraya, que vai dar as respostas em bloco.

A Sra. Soraya Romina – Deputado, espero que se faça isso muito em breve. O

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas tem feito um esforço muito grande de

interlocução com a Secretaria Municipal de Saúde. Reconhecemos aqui publicamente

os limites  dessa  interlocução,  exatamente por  questões que apresentei  na  minha

exposição relativas a aspectos baseados em debates fundamentalistas, dogmáticos,

que  dificultam  o  avanço  da  nossa  política;  contudo,  sou  movida  pela  esperança.

Acredito na capacidade das pessoas de se sentarem e conversarem.

Temos uma agenda com a Secretaria Municipal de Saúde, junto à Subsecretaria de

Políticas sobre Drogas, e com o Cread, para construirmos um alinhamento em torno

do limite que V. Exa. acabou de colocar. Não é possível que uma pessoa atendida em

uma comunidade terapêutica tenha o seu direito cerceado de atendimento no SUS.

Isso não é possível. Não dialogamos com essa proposta, não acreditamos que seja o

melhor  caminho.  O  SUS  é  universal  e  deve  atender  a  todos.  Registro  aqui  o

compromisso do conselho de estar junto à Secretaria Municipal de Saúde e construir

pontes. Esse é o nosso compromisso, e vamos cumpri-lo. Quero acreditar que num

futuro breve já tenhamos superado essa condição.

Com isso respondo à pergunta que me foi  encaminhada,  questionando se uma

pessoa residente em uma comunidade tem direito de ser atendida em uma Unidade

Básica de Saúde. Se essa não é a realidade em Belo Horizonte, em breve o será, e o

conselho encampa essa discussão e se compromete a fazê-la.

Também me perguntaram a respeito da pouca verba para prevenção. Acabei de
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mostrar  que  a  cada  US$1,00  investido  em  prevenção,  US$10,00  deixam  de  ser

gastos em repressão e tratamento. Por que a verba é pouca? Porque os conselhos

precisam se organizar e cobrar do Poder Executivo orçamento para essas ações.

Este espaço é fundamental para o fortalecimento dos conselhos nessa luta.

Também me disseram que acham que o conselho municipal está invisível. Temos

trabalhado para torná-lo  mais  visível,  mais  acessível  à nossa sociedade e,  dessa

forma, poderemos contribuir para o aprimoramento da política.

A policial me perguntou sobre a internação compulsória. Espero em breve poder

falar aqui sobre o trabalho da comissão especial,  que está construindo esse fluxo

alinhada  aos  Executivos  Municipal  e  Estadual  e  ao  Judiciário  em  torno  dessa

questão. Ainda não tenho dados para apresentar aqui, mas o debate está em curso.

Obrigado, deputado.

O presidente  –  Obrigado,  Soraya.  Vamos  passar  a  palavra  à  Sandra.  Há  uma

questão a ela dirigida.

A Sra. Sandra Lúcia de Oliveira Rodrigues da Silva – A questão é: “Como saber se

a pessoa é alcoólatra?”. A primeira coisa que direi a quem fez a pergunta é: vá a uma

sala de AA; ao se sentar lá, vai ouvir quem está falando, e cada um vai falar de si. Se

a pessoa for alcoólatra, sem dúvida, vai se identificar com os falantes. Enquanto isso,

preste  atenção:  o  álcool  está  prejudicando  sua  atividade  profissional?  Conte  um

ponto. O álcool está prejudicando sua vida familiar? Conte outro pronto. O álcool está

prejudicando sua vida escolar? Outro ponto. Se você precisa fazer um exame médico

e tem de ficar três dias sem beber, você tem dificuldade? Conte outro ponto. Você

tem  bebido  pela  manhã?  Conte  outro  ponto.  Quando  você  vai  a  uma festa  fica

preocupado em se servir da maior quantidade de álcool possível? Às vezes, você sai

de uma festa e ainda procura um lugar onde possa beber? Fica preocupado se não

tem uma garrafa de bebida alcoólica em casa? Você fica nervoso quando alguém o

questiona sobre sua forma de beber, mesmo notando que ela está descontrolada?

Você tem tentado mudar  sua forma de beber,  mas continua a beber  e passa de

cerveja para vinho, de vinho para destilado e sempre acaba tomando um porre com

qualquer  bebida?  Essas  são  algumas  das  indicações.  Procure  uma  sala  de

alcoólatras anônimos e terá a certeza se é alcoólatra ou não. Se você desejar,  lá

pode descobrir um método formidável para deter a sua doença.
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O  presidente  –  Muito  obrigado,  Sandra.  Passo  a  palavra  ao  Guilherme,  para

responder à questão recebida.

O  Sr.  Guilherme  Correa  –  Quero  agradecer  ao  Sr.  Modesto.  Obrigado  pela

consideração, e um abraço ao senhor. Eu o conheço há um bom tempo, porque o

Prof. Elias Murad foi um dos primeiros a me dar apoio. Ele encampou meu projeto há

muito tempo. Agradeço muito também à Sgt. Vanessa.

Recebi  uma pergunta  sobre  como ajudar  na  construção  de projetos  usando  as

mídias sociais, internet, etc. Como aprofundar isso no debate com as pessoas e com

a juventude? Não há outro caminho para travar um diálogo com os meninos. Essa

geração é extremamente conectada. De acordo com esse formato de trabalhar na

rede, não trabalhamos só para professor ou só para aluno, mas trabalhamos com a

família também. Não há outro formato em que se consiga isolar um ou outro, porque

o pai e a mãe podem se conectar, e, às vezes, o professor está na ponta precisando

de apoio.

Gastarei muito tempo para detalhar e mostrar como é todo esse formato. Prefiro

que a pessoa se identifique para que eu possa mandar esse detalhamento por e-mail

para trocarmos uma ideia mais específica sobre isso.

O pessoal da Associação 1º de Maio, da Vila Vista Alegre, região Oeste de Belo

Horizonte, agradeceu e disse que o X é sempre o orçamento, e é verdade. Sempre

sofremos com a questão do orçamento.

São  essas  as  questões  que  tinha  para  abordar.  Agradeço  muito  a  vocês  e  ao

deputado Antônio Jorge a oportunidade. Ainda há um trabalho muito grande a ser

feito.

O presidente – Muito obrigado, Guilherme. Quero registrar a solicitação da Soraya e

da Sandra, que têm agendas a cumprir e estão se retirando. Quero agradecer muito a

elas. Peço uma salva de palmas para a Sandra e para a Soraya, que já se ausentou.

Com a palavra, a Sra. Lidiane, para suas respostas.

A Sra. Lidiane Toledo – Vou aproveitar para responder à questão do financiamento

do Viva Rio. Somos uma ONG e uma OS, uma Organização da Sociedade Civil para

a  Saúde.  Basicamente,  nosso  financiamento  para  a  área  de  drogas  vem  de

organismos internacionais. Posso citar dois: uma é a Open Society Foundations, que
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financia  projetos  sobre  drogas  no  mundo  inteiro;  a  outra  é  a  PADF,  que  é  uma

fundação de fomento latino-americana.

Para  esse  projeto  Casa  Viva,  uma  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de

Assistência  Social,  houve  um  edital,  e  ganhamos  em  administração  pública.  É  a

Secretaria de Assistência Social que financia o projeto. Na verdade, não está dado o

melhor modelo para trabalhar drogas com adolescentes tutelados em abrigamento,

por mais que esse abrigo seja fiscalizado. A grande discussão é esta: como manejar a

questão  do  uso da  droga  em  ambientes  tutelados  e  qual  é  o  objetivo,  qual  é  o

indicador  de  sucesso que  queremos.  Percebemos  que,  dentro  do  abrigo,  não  se

podem usar drogas – isso é fato, é uma instituição pública -, mas ali há rupturas, há

maneiras que os adolescentes buscam. Então, eles continuam usando drogas, pulam

o muro da casa, evadem-se da escola. E, quando falamos em redução de danos, isso

se dá no sentido mais ampliado, não no conceito de substituir uma droga pela outra,

mas no de se aumentar o repertório de acesso a outros recursos, para que a droga

tenha  uma  importância  menor  na  vida  do  adolescente.  Passam-se  a  lhe  ser

oferecidas outras oportunidades de vida e de escolha. Assim, com o projeto de artes

marciais, como atração para esse jovem, também estamos trabalhando com redução

de danos.

Não  sei  o  nome  de  quem  me  perguntou  sobre  como  intervir  na  questão  dos

menores que vão para o tráfico. Ainda não temos nenhum trabalho sistematizado a

esse respeito, mas acho que é uma questão mais de linguagem. Como dizem, no Rio

de Janeiro, o papo tem de ser reto. Com o adolescente, não podemos ficar só em

palestras ou em folhetins, pois ele não nos entende. Acho que estamos construindo

política  pública  sem  ouvir  os  atores  principais,  que  são  eles.  Pouco  presencio

assembleias das quais participam usuários adolescentes. O que eles querem? Somos

nós que vamos dizê-lo? Portanto, em primeiro lugar, temos de parar para ouvir os

adolescentes, entender a sua linguagem, entender que a lógica da rua é outra, que

ela tem a sua especificidade.

Encerro minha fala dizendo que é essencial parar para ouvir os adolescentes, a fim

de fazermos programas mais bem direcionados a eles, que os beneficiam de fato. E

mais uma coisa:  o Viva Rio e o Casa Viva estão de portas abertas  para receber

vocês. Para tanto, vocês podem acessar o meu e-mail.
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O presidente – Obrigado, Lidiane, por sua participação tão rica.

Lerei o comentário da Viviane: “Não consigo enxergar o trabalho de prevenção e

tratamento  sem  a  atuação  direta  da  saúde  mental,  principalmente  do  Caps  AD.

Deveríamos parar de procurar qual é o melhor caminho e unir forças – saúde mental,

comunidades terapêuticas. Qual é o receio de tal trabalho ser realizado em conjunto?

Pará de Minas traz uma experiência bacana dessa junção – Caps AD como porta de

entrada, compartilhamento de permanência por dia, projeto terapêutico conjunto com

a comunidade terapêutica, e acompanhamento na rede de saúde”.

Parabéns ao pessoal de Pará de Minas! Passarei a palavra à nossa amiga Ana

Godoy.

A Sra.  Ana Martins  Godoy Pimenta – Agradeço a oportunidade de estar  aqui  e

quero dizer que não ficarei para a parte da tarde, embora quisesse ouvir o Egon, que

falará sobre o marco regulatório – fomos companheiros em sua estruturação.

Quem quiser conhecer melhor a Pastoral da Sobriedade, procure a secretaria da

igreja católica mais próxima. Quando não houver, essa é uma provocação para que

exista. Obrigada. Parabenizo, mais uma vez, os palestrantes que aqui vieram.

O  presidente  –  Passo  a  palavra  à  Profa.  Eliane,  que  tem  uma  pergunta  para

responder.

A Sra. Eliane de Andrade – O Caps Ad realmente é a porta de entrada. Como sou

psicanalista,  tenho  de  falar  de  prevenção.  Belo  Horizonte  está  liberando  para  o

mercado hoje mais ou menos 500 novos psicólogos, numa conta por baixo; a cada

ano, são mil novos psicólogos. Fico muito angustiada por vê-los sem emprego e, às

vezes,  responsabilizo  a  própria  instituição  educadora.  Na  universidade  em  que

trabalho, não há, por exemplo, uma disciplina sobre o uso de drogas. Insiro a questão

na minha disciplina, mas é algo único, pontual. Precisamos levar também para o MEC

considerações sobre a forma como os currículos de psicologia estão sendo feitos,

porque há várias técnicas das quais se pode conversar. Não deu para ler no meu

texto, porque tentei ater-me ao tempo, mas temos grupos operativos de psicoterapia

de crise, grupos de tarefas, ações que podem ser feitas além da psicanálise clássica,

no consultório,  várias vezes por semana. Alguém perguntou como fazer e não se

identificou. Podemos conversar, o Caps Ad foi citado, e temos, sim, capacidade de
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criar no Brasil uma grande rede de trabalho de saúde mental como prevenção, isto é,

antes que aconteça o problema.

A Ideni pergunta se o filho de uma usuária com pai usuário teria como escapar

dessa herança. O Antônio Jorge, como médico, poderia responder melhor,  porque

não podemos nos esquecer do componente hereditário, genético. De novo aparece a

questão  da  prevenção.  Se  houvesse  lugares  onde  essas  mães  pudessem  nos

encontrar, para conversar, aí, sim, estaríamos falando de prevenção para seus filhos.

A Raiane pergunta sobre o lugar do desejo na libido do usuário de drogas. Já te

enviei uma bibliografia por e-mail, Raiane, e também o meu contato. É claro, o lugar

do uso da droga é de profundo gozo, de descarga imediata, o que faz com que seja

muito complicado recuperar-se depois que já se acessou esse gozo.

Agradeço e parabenizo a todos. Estou às ordens.

O presidente – Obrigado, Eliane, pela belíssima contribuição. Só para não deixar a

questão  da  genética  sem  resposta,  não  existe  nenhum  vaticínio,  não  se  isolou

nenhum  gene  determinante  da  dependência  química.  Existem  predisposições

genéticas e ideológicas no sentido da forma do metabolismo das substâncias. Isso,

por si só, não é fator desencadeante; no máximo uma condição facilitadora. Dada a

nossa consciência atual do ser biopsicossocial, a dependência química será sempre

multifatorial e, infelizmente, cada vez mais os fatores sociais, como já citado aqui, têm

sido relevantes para o surgimento da dependência.

Vamos passar para o último bloco de respostas antes dos meus comunicados finais

e da palava da deputada Ione. Peço ao Hudson que responda em bloco. Ele foi muito

demandado, e isso é excelente, mostra que o Proerd realmente motivou a todos.

O Maj.  Hudson Matos Ferraz Júnior  – Agradeço a todos os que encaminharam

alguma pergunta ou elogio ao papel desenvolvido na prevenção pela Polícia Militar de

Minas. O Norberto indaga sobre a capilaridade da prevenção em áreas rurais. É o

nosso foco para os próximos anos. Temos a certeza de que vamos chegar aonde for

necessário em que a Polícia Militar seja demandada.

Quanto  à  obrigatoriedade  no  currículo  escolar,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação já regula  a  questão das  temáticas,  das  disciplinas  que se  conectam a

drogas. O Proerd se liga a isso, mas, de alguma forma, já existe legislação que dá

amparo ao tema; o que falta é trabalharmos em rede e fomentarmos mais ações.
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Perguntaram-me também  sobre  investimentos,  e  o  Proerd  tem  um  custo  muito

barato. Para cada jovem, gastamos em média R$1,00, R$1,50 de investimento na

prevenção  primária.  Sempre  são  esforços  de  parcerias  público-privada,  tanto  do

governo quanto de instituições, como a que realizamos com a Fiemg este ano. O

importante é que são investimentos.

Investimos em pessoas e, com certeza, vamos fazer uma sociedade melhor.

O nosso amigo e conselheiro Arnor pergunta quanto à eficácia do Proerd. É muito

importante  falarmos  sobre  isso.  Os  currículos  do  Proerd  passaram  por  anos  de

evolução. A atual versão, que, se não me engano, é a décima primeira ou a décima

segunda, desde 1983, foi desenvolvida após 25 anos de aplicação e de testes feitos

pela Universidade da Pensilvânia. Tenho um estudo feito em termos de Brasil, que

posso facilmente lhes franquear. A própria Secretaria Nacional de Segurança Pública

demandou estudos e sinaliza que o Proerd é uma ação eficaz. Em termos de Estado,

a Secretaria de Estado de Defesa Social também encaminhou uma sinalização nesse

sentido. Mas a Polícia Militar não aceita somente isso, ela desenvolve anualmente

estudos, por via da Fundação João Pinheiro. Cito o exemplo de um município no Sul,

onde foi solicitado um estudo a respeito de 10 anos de aplicação do Proerd, por meio

do qual mais de 10 mil jovens foram observados. Cruzando essa informação com o

banco de dados da Polícia Militar, observou-se que pouco mais de 0,10% de jovens

que passaram pelo programa, ou seja, um percentual muito pequeno, tiveram relação

com drogas e violência, de acordo com a sistemática de controle da PM. Temos que

nortear as ações de prevenção com base em orientação científica.

Quando detectada uma situação de encaminhamento,  essa é  uma necessidade

fundamental.  Temos  que  abrir  o  diálogo,  estabelecer  referenciais.  O  Proerd  tenta

conectar-se no território. Todos os atores que estão disponíveis devem procurar as

unidades da Polícia Militar e se colocar à disposição, porque lidamos apenas com a

prevenção  primária.  A  Polícia  Militar  não  se  sente  habilitada  para  a  prevenção

secundária  e  terciária,  mas  se  coloca  à  disposição  para  fazer  o  melhor

encaminhamento.

Dentro de uma visão do policial de referência, a fala do nosso companheiro, Prof.

Jorge, foi muito importante, pois muito nos honrou esse resgate de valor. A Polícia
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Militar, professor, baseia suas ações no ordenamento jurídico em vigor no País, por

isso é reconhecida pela ONU como uma polícia de referência. A Polícia Militar tem

seus equipamentos e todo o seu aparato policial, mas o diálogo é o principal objetivo

numa ação  de  polícia.  Estamos à  disposição para  dialogar  com qualquer  tipo  de

segmento,  independentemente  de  raça  e  de  credo.  Esse  é  o  papel  de  qualquer

instituição de confiança, e, em nosso caso, somos respeitados por todo o Estado há

mais de 200 anos.

Mais duas perguntas foram encaminhadas formalmente. Uma pergunta é do Daniel,

do  Movimento  Nacional  de  População  de  Rua.  Obrigado  pelas  manifestações.  A

questão do combalimento de consumo de drogas é uma utopia. Temos drogas que

fazem bem e drogas que prejudicam a nossa juventude. O importante é acharmos um

equilíbrio nisso. As ações da Polícia Militar e da Polícia Civil, bem como as de todos

os órgãos de defesa, são públicas. Então, quando apreendemos as drogas, ela são

incineradas  regularmente,  guardada  apenas  a  parte  que  conduz  à  prova.  O

importante  é  abrirmos um diálogo em termos de Estado e nos conectarmos com

todos, tanto com a sociedade civil organizada quanto com os atores de governo.

Por fim, quero comentar a fala sobre a redução de danos. A Polícia Militar  vê a

redução de danos como uma importante estratégia, especialmente quando envolve a

prevenção  terciária.  Na  dependência  química,  temos  que  lidar  com  diferentes

modelos. Um só modelo não contribui sempre. Se não conseguirmos solucionar uma

situação  com  um  determinado  modelo,  temos  que  fomentar  outras  práticas  de

sucesso.

Por  fim,  agradecemos em nome do Cel.  Bianchini,  comandante-geral  da Polícia

Militar; do Cel. Bicalho; e especialmente do Cel. Winston, meu diretor. A Polícia Militar

vem se adaptando e, especialmente, vem observando o que a sociedade de Minas

Gerais precisa. Ela precisa de diálogo. A Polícia Militar está disponível para dialogar a

qualquer momento e, mais ainda, para contribuir para o fortalecimento das nossas

ações  de  prevenção,  como  neste  exemplo  dado  pela  Casa,  que  estabelece  um

diálogo a partir  deste fórum. Parabéns à Casa. Estamos à disposição nesta e nas

demais ocasiões.
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O presidente – Quero informar aos presentes que elaboramos uma emenda à LDO.

Falamos muito em intersetorialidade, palavra que entra fácil na retórica, mas que é de

difícil execução, e estamos tentando colocá-la na LDO. Buscaremos apoio junto aos

pares  da  Casa  para  que  as  áreas  finalísticas  que têm envolvimento  com drogas

passem,  obrigatoriamente,  ao  menos  0,5%  de  seus  orçamentos  às  áreas

multissetoriais de álcool e drogas, a fim de que tenhamos garantia de recursos mais

perenes e em maior volume para essas ações.

Com  relação  ao  Proerd,  apresentaremos  uma emenda  à  Loas  para  constituí-lo

como ação porque – pasmem! –, apesar de todo o êxito desta que é seguramente a

nossa maior  ação capilarizada,  esse programa não é reconhecido  no  Orçamento,

portanto o Maj. Hudson e sua turma vivem de pires na mão, ora atrás da iniciativa

privada, ora atrás de secretarias coirmãs. Precisamos fazer mais do que apenas um

reconhecimento  nesses  eventos,  mais  do  que  dar-lhes  prêmios  e  diplomas:

precisamos garantir-lhes recurso orçamentário carimbado ao Proerd, a fim de exercer

o  que  já  faz  hoje  e  também  ser  universalizado.  A equipe  tem  expertise,  gente

vocacionada, e seu trabalho só não é maior por falta de recursos. Vamos ver se a

Casa Legislativa dá esse apoio ao Proerd.

Passarei a palavra,  antes de encerrar,  à nossa querida deputada Ione Pinheiro,

membro da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas,

para sua manifestação final.

A deputada Ione Pinheiro – Boa tarde. Gostaria, primeiro, de parabenizar todos os

palestrantes. Temos realmente que sensibilizar nossos governantes, Guilherme, para

conseguir mais recursos e investimentos, mas não podemos nos esquecer de pedir

ao governo federal uma ação mais eficaz nas nossas fronteiras, no sentido de impedir

a entrada de drogas no Brasil.

Fico aqui pensando na palavra do papa Francisco. Prevenção é mais educação,

mais saúde e qualidade de vida, mais cultura e teatro para nossos filhos. Como mãe,

digo a vocês que não podemos terceirizar a educação de nossos filhos. Precisamos

tomar muito cuidado com o  tablet, a internet, o celular, pois o  tablet está virando a

nossa babá de luxo. Criança não briga, não faz bagunça; põe-se o lanchinho do lado,

e ela não dá trabalho nenhum para os pais.
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Hoje escutei  muito  e me sensibilizou,  ao participar  desta reunião,  a questão do

amor;  o amor tão presente,  a fé,  quando vejo chegando às escolas,  ao AA. Fico

pensando:  será  que  nós,  pais,  estamos  mesmo  cumprindo  a  nossa  função  com

nossos filhos? Quando chegamos em casa,  será  que olhamos para o lado ou já

chegamos cansados, doidos para ver o que está acontecendo no Facebook? Onde

estão nossos filhos? Quem os está abraçando? Digo com convicção que grande parte

da responsabilidade está em nós, pais e mães; devemos ficar mais perto deles e

acompanhar seus passos, seu dia a dia. Com certeza, a solução está nas pequenas

ações do dia a dia.

Sei  que  o  deputado  Antônio  Jorge  não  falou  nada  para  vocês,  mas  quero

parabenizá-lo por essa sua luta, que é antiga, da época em que ainda era secretário –

nem tinha virado deputado. Agora está aqui, como presidente da comissão, da qual

tenho um enorme prazer de participar. O Rio de Janeiro terá sua primeira casa para

abrigar  mães grávidas  usuárias  de  drogas.  Agora,  vamos ter  que correr  atrás  da

nossa,  em  Minas  Gerais,  em  Belo  Horizonte.  Obrigada.  Boa  tarde!  Vamos  aos

debates.

O presidente – Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro, que contribui tanto para a

nossa comissão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta mais uma vez seus

agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  aos  telespectadores  da  TV

Assembleia, ao público em geral e convida a todos a participar, hoje à tarde, a partir

das 14 horas, neste mesmo Plenário, da continuação deste ciclo de debates com os

painéis “Abordagens clínicas e terapêuticas ao consumo de drogas: necessidade de

ampliação da rede, prática e formação” e “Políticas públicas sobre drogas e o sistema

de justiça: experiências exitosas”.

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às

14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 26/6/2015

Presidência dos Deputados Antônio Jorge e Léo Portela

Sumário: Comparecimento – Abertura – Ata – Destinação da Reunião – Exibição de

Vídeo – Palavras do Presidente – 1º Painel: Composição da Mesa – Esclarecimentos

sobre a Dinâmica dos Trabalhos – Palavras da Sra. Gleuda Apolinário – Palavras da

Sra. Juliana Moura Bueno – Palavras do Sr. Egon Schlüter – Esclarecimentos sobre

os  Debates  –  Debates  –  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  –  2º  Painel:

Composição da Mesa – Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos – Registro

de Presença – Palavras do Sr. Mário Sérgio Sobrinho – Palavras da Sra. Rosimeire

Silva  –  Palavras  da  Sra.  Luciana  Boiteux  –  Esclarecimentos  sobre  os  Debates  –

Debates – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Jorge – Léo Portela.

Abertura

O presidente (deputado Antônio Jorge) – Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

– O deputado Alencar  da  Silveira Jr.,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião à realização  ciclo de debates  Políticas sobre

Drogas e a Juventude: Prevenção, o “X” da Questão, que tem os objetivos de discutir

a atual política sobre drogas, as diversas abordagens de prevenção e tratamento do

uso de álcool e outras drogas, especialmente entre as crianças e adolescentes; e

debater as experiências inovadoras desenvolvidas pelo sistema de justiça para lidar

com os aspectos jurídico-criminais associados ao consumo de drogas.

Exibição de Vídeo

O presidente  –  Como os  componentes  da  Mesa  estão  chegando,  queria  pedir
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licença para apresentar um vídeo que foi produzido pela Secretaria de Estado de

Saúde, através de uma TV corporativa – o canal Minas Saúde. Na realidade, ele faz

parte de um acervo de 700 vídeos de promoção de saúde. Queria disponibilizar o

acervo público a todos que tiverem interesse em ter pílulas de promoção de saúde, e

uma delas diz respeito ao alcoolismo. De certa forma, esse vídeo é uma resposta à

fala da Sandra, que falou muito dos AA.

– Procede-se à exibição do vídeo.

O presidente – O deputado Léo Portela,  que está aqui  na  Mesa,  ao meu lado,

também está na organização deste evento. Ele é membro da comissão que trata do

enfrentamento do crack, do álcool e de outras drogas. Neste ato, passo a presidência

desta Mesa ao deputado Léo Portela, que convidará aos expositores para compor a

Mesa.

O presidente (deputado Léo Portela) – Obrigado, deputado Antônio Jorge.

Palavras do Presidente

Boa tarde a todos. É um prazer revê-los neste dia tão emblemático, Dia Mundial do

Combate ao Tráfico e ao Uso e Abuso de Drogas. Estamos aqui juntos congregados

numa só voz para discutir os horizontes da política sobre drogas em Minas Gerais.

Olhamos para trás e vemos que, nesses 12 últimos anos, muito foi feito. Avançamos

em muitas coisas. Foram várias as conquistas.

Tive o prazer e a honra de participar, ao lado do deputado Antônio Jorge, quando fui

subsecretário da Casa Civil no último governo, da montagem do arcabouço jurídico

do  programa  Aliança  pela  Vida.  Hoje  vemos  como  conseguimos  recuperar,

transformar  e  garantir  vidas  e  futuros  através  desse  bom  relacionamento  entre

governo, comunidades terapêuticas – CTs – e instituições afins, principalmente. Essa

ligação deve ser respeitada, estimulada e valorizada.

Quero fazer uma consideração, antes de convidar os componentes da Mesa e as

pessoas que apresentarão os próximos painéis. Não fiquei até o final do último painel

e  gostaria  de  fazer  um  lamento  porque  Belo  Horizonte  ainda  não  conheceu

devidamente as CTs e as instituições afins nos seus serviços. Não vemos o mesmo

relacionamento que temos no Estado com a prefeitura de Belo Horizonte. Temos de

avançar muito no Estado, e é bem verdade que vamos avançar,  mas precisamos
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começar  a andar  na prefeitura de Belo Horizonte. Ainda mal  engatinhamos nesse

relacionamento.  A minha tristeza,  o meu lamento é que isso se dá em virtude do

sectarismo, de pessoas reacionárias, que ainda querem levar a discussão da vida e

do futuro para campos dogmáticos, para campos inócuos, para discussões mentais

que  não  levam  ninguém  a  lugar  nenhum,  não  resolvem  o  problema  e  não

transformam a comunidade.

Deixo aqui registrado o meu lamento e espero sinceramente que Belo Horizonte,

minha  cidade,  minha  principal  base  eleitoral,  avance  nesse  sentido.  Deixo  isso

registrado na presença dos colegas e nos anais desta Casa.

1º Painel

Composição da Mesa

O  presidente  –  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  a  Exma.  Sra.  Gleuda

Apolinário,  socióloga, coordenadora da Coordenadoria Estadual  de Políticas sobre

Drogas do Estado de São Paulo e coordenadora executiva do programa Recomeço; o

Exmo.  Sr.  Egon  Schlüter,  secretário  da  Confederação  Nacional  de  Comunidades

Terapêuticas e secretário-geral da Cruz Azul no Brasil; e a Exma. Sra. Juliana Moura

Bueno,  assessora  especial  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e  Cidadania  da

Prefeitura de São Paulo, representando o secretário adjunto de Direitos Humanos e

Cidadania da Prefeitura de São Paulo, Sr. Rogério Sottili.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente –  Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, e de

outras enviadas pelo formulário disponível no portal da Assembleia Legislativa. Para

melhor organizarmos o debate, os participantes poderão encaminhar suas perguntas

por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de apoio.

Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no

formulário.  Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão

participar. Basta acessar o portal da Assembleia – www.almg.gov.br –, abrir o link com

o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Iniciaremos  agora  o  painel  Abordagens  clínicas  e  terapêuticas  ao  consumo  de

drogas:  necessidade  de  ampliação  da  rede,  prática  e  formação.  O  tema  é
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“Abordagens de tratamento do usuário de drogas: necessidade de ampliação da rede

de  cuidados  e  de  qualificação  dos  profissionais  para  o  adequado  acolhimento  e

atendimento”. Com a palavra, a Sra. Gleuda Apolinário.

Palavras da Sra. Gleuda Apolinário

Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço ao deputado Antônio Jorge o convite e a

brilhante  organização  deste  evento,  que  realmente  nos  alegra.  A  discussão  de

políticas sobre drogas é importante e necessária para a nossa sociedade hoje. Meu

nome é Gleuda,  represento a Secretaria  de Desenvolvimento Social,  onde está a

Coordenação  de  Políticas  sobre  Drogas  do  governo  de  São  Paulo.  Atuamos  na

coordenação  executiva  do  programa  Recomeço.  O  deputado  nos  solicitou  que

apresentássemos,  de  maneira  sintética,  as  ações  desse  programa,  como política

pública do governo paulista. Agradeço ao presidente da Mesa, deputado Léo Portela,

e a nossa colega de São Paulo, representante da Secretaria de Direitos Humanos do

Município  de  São Paulo,  que  é  nossa parceira  no  programa De Braços  Abertos.

Agradeço  a  vocês,  participantes  dessa  política  sobre  drogas.  O  momento  que

vivemos nesta tarde, em Belo Horizonte, é de fato importante.

Deixarei  à  disposição  dos  senhores  a  apresentação  que  passo  a  fazer,  caso

necessitem de maiores questionamentos. Demonstraremos o histórico do programa

Recomeço. Antes, porém, farei uma breve contextualização. Criado pelo governo do

Estado de  São  Paulo,  o  programa Recomeço  foi  uma iniciativa  para  enfrentar  a

política sobre drogas sob a ótica intersetorial. Inicialmente, referenciamos o programa

na Secretaria de Justiça, onde está a coordenação de política sobre drogas. O nosso

colega Mário Sérgio Sobrinho, coordenador e promotor, está aqui. Trabalhamos com

três secretarias: a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde e a

Secretaria  de  Justiça.  Nesse novo mandato de governo,  houve uma decisão,  por

conta da segunda fase do programa, e as políticas sobre drogas passaram a ser

referenciadas  na  política  de  desenvolvimento  social.  Então,  a  coordenação  do

programa  está  no  desenvolvimento  social,  mas  a  ação  é  intersetorial.  Há  cinco

secretarias envolvidas diretamente na execução do programa.

O programa Recomeço promove ações preventivas relacionadas à política sobre

drogas. Como gestor das políticas públicas, o Estado quer reforçar cada vez mais que
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as  ações  preventivas  promovidas  por  municípios  e  organizações  devem  ser

fomentadas como ações de interesse público.

Então,  isso é importante,  pois  não vamos criar  um programa onde vamos criar

outros programas de prevenção. O importante é trazermos da sociedade quais são as

ações exitosas na área de prevenção, dentro dos municípios, dentro das regiões do

Estado, onde ele possa, sim, apoiar e criar parcerias. Acho que isso é fundamental,

na lógica do que estamos discutindo, que é a política pública para a política sobre

drogas.

Quanto às ações preventivas ao uso indevido de substâncias psicoativas, temos o

enfrentamento  ao  tráfico  de  drogas;  o  controle  e  a  requalificação  de  territórios

específicos, que são os territórios onde há a cena do uso e do consumo; a questão do

acesso à justiça e à cidadania; o apoio socioassistencial ao tratamento médico aos

dependentes  de  substâncias  psicoativas,  as  suas  famílias  e  a  sua  comunidade.

Resumidamente, esse é o propósito do programa, que foi desenhado por nós, como

gestores dessa política, em parceria com os municípios que estavam envolvidos, num

primeiro momento, no que chamamos de projeto-piloto, de ação piloto do programa

Recomeço,  realizado  com  11  prefeituras  no  Estado  de  São  Paulo,  inclusive  o

Município de São Paulo.

O objetivo do programa é proporcionar condições para uma vida saudável e digna à

população  do  Estado  de  São  Paulo  e  auxiliar  os  dependentes  de  substâncias

psicoativas, seus familiares e comunidades a trilharem, da melhor maneira possível, o

caminho para a recuperação e o retorno a uma vida plena. Parece que esse objetivo

é simples, mas, na prática, é um muito complexo. Estamos lidando com o perfil de um

público que não tem uma situação que chamamos sistêmica. A dependência química

passa por  estágios,  fases,  momentos  de  desenvolvimento  e  por  um  processo de

recuperação.  Quando  colocamos  isso  como  objetivo  do  programa,  na  verdade,

identificamos  isso  como um objetivo  a  ser  perseguido.  O tempo inteiro,  todas  as

ações, todos os procedimentos que adotamos dentro da política estadual de drogas é

sempre pensando que temos de promover a garantia de recuperação dessas pessoas

e  a  garantia  de  uma  vida  plena.  E  essa  vida  plena,  conceitualmente,  são  as

condições de vivência em sociedade que essa pessoa possa adquirir.
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Esse programa se destina a todas as pessoas expostas ao risco, uso, abuso e

dependência  de  substâncias  psicoativas  no  Estado de São  Paulo,  incluindo  seus

familiares e a comunidade.

Estamos colocando o risco como ações preventivas, como expliquei inicialmente. A

ideia é que o programa não trabalhe apenas o tratamento. Inicialmente se pensava

que o programa Recomeço era uma política de tratamento para internação e, mais

ainda,  para  a  internação  compulsória.  Com  o  tempo,  conseguimos  mostrar,  na

prática, na execução da política pública, que é um programa que tem esse ciclo de

atuação. O tratamento faz parte desse ciclo de atuação.

As  estratégias  são  promover,  articular  e  executar  ações  nos  seguintes  eixos

temáticos:  prevenção;  tratamento;  reinserção  social  e  recuperação,  abrangendo

atenção  familiar,  comunitária  e  inclusão  produtiva;  enfrentamento  ao  tráfico  de

drogas, controle e requalificação dos territórios degradados, em virtude de atividades

das cenas de uso; acesso à justiça e à cidadania. Esses cinco eixos temáticos para

nós  são  balizadores  da  nossa  atuação  no  programa.  Cada  um  deles  tem  uma

estratégia de atuação, que envolve as secretarias ligadas diretamente na execução

do programa.

Como atua esse programa? Ele se dá por meio de uma ação de conjugação de

ações e esforços conjuntos, sociedade civil, poder público, sociedade organizada, de

maneira  que  consigamos  nessas  ações,  na  relação  parceria  poder  público  e

organizações sociais, fazer com que alcancemos aqueles objetivos iniciais, que são

realmente a garantia e a condição desses usuários e seus familiares.

Aqui estão os princípios norteadores do programa. Toda atuação e atividade que

desenvolvemos dentro do Recomeço através das secretarias, parcerias, prefeituras,

organizações  e  CTs tenta  garantir  que esses  princípios  sejam  estabelecidos para

termos o foco e o resultado esperados, enquanto atuação de um programa público.

Então,  a  questão  da  oferta  de  tratamento  adequado  e  igualitário  a  usuários  e

dependentes  químicos;  desenvolver  ações  intersetoriais;  identificar  e  adequar  as

ações do programa Recomeço às demandas do território;  identificar e adequar às

ações do Recomeço às características etárias,  culturais  e de gênero;  monitorar  e

divulgar periodicamente a avaliação quantitativa e qualitativa das ações do programa;
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desenvolver  o  protagonismo  das  comunidades  e  famílias  no  enfrentamento  às

drogas.

Para facilitar esse diálogo, resumimos a estrutura do programa. São cinco os eixos

norteadores dele.  Cada secretaria  é responsável,  na execução,  pela coordenação

desse eixo, que a gente chama de um plano de ação, um plano de desenvolvimento

para alcançar, a partir dos seus indicadores próprios, os resultados de acordo com

aqueles princípios.

Esses  eixos  são  formados  por  câmaras  temáticas.  As  câmaras  temáticas  que

estamos  considerando  são  a  participação  da  sociedade,  da  universidade  e  das

organizações junto ao poder público para o debate do eixo específico. A proposta é

ter, dentro das câmaras temáticas, a coordenação de uma secretaria de Estado um

pouco mais vinculada ao eixo específico, mas que seja um debate da sociedade para

que, de fato, a gente alcance as metas e objetivos do programa.

Essas  câmaras  temáticas  estão  vinculadas  à  Coordenadoria  de  Política  sobre

Drogas – Coed –, e há na Coed a coordenação que chamamos de gestão executiva

do  programa,  representada  por  cinco  secretarias:  de  Desenvolvimento  Social;  de

Justiça; de Defesa e Cidadania; de Saúde; de Educação e de Segurança Pública.

Essa representação executiva está vinculada a um comitê técnico-científico, que são

os profissionais da área da especialização da dependência química junto ao poder

público,  coordenados  pela  coordenação  geral  do  programa Recomeço,  pelo  Prof.

Ronaldo Laranjeira, coordenador técnico-científico.

Essa  é  a  estrutura  que  mostra  como hoje  estamos  pensando  e  trabalhando  a

política  pública  dentro do Estado de São Paulo como execução de um programa

estadual.

Aqui  está  um  pouco  mais  detalhado.  Cada  um  desses  eixos  tem  o  seu  plano

estadual  de  ação.  Estamos  falando  do  Plano  Estadual  de  Prevenção,  porque  no

Estado de São Paulo o Conselho Estadual de Política sobre Drogas aprovou em seu

colegiado uma proposta de um plano estadual de prevenção, que está agora para ser

publicado pela Secretaria de Governo exatamente para nortear as ações preventivas

previstas no Estado de São Paulo. Colocamos essas ações preventivas como plano

de ação, como programa que deve estar previsto em sua execução. Não vou detalhar

o plano, mas é importante que vocês saibam que já há essa estrutura organizacional.
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Aqui,  detalhando  um  pouco,  acho  que  vocês  tiveram  no  período  da  manhã

discussões sobre ações de prevenção.  Fizemos um mapeamento do que há hoje

como ações de governo, na área de prevenção. A ideia é que essa estratégia do eixo

Prevenção esteja articulada por  câmaras  temáticas,  que vão fazer  com que essa

capilaridade das políticas municipais ou estaduais na área de prevenção, vinculadas

a outras políticas públicas, seja reorganizada de uma forma sistêmica no Estado.

No  eixo  Tratamento,  vou  destacar  a  questão  das  CTs.  Nós,  como governo  do

Estado, desde o princípio da criação do programa, entendemos e reconhecemos as

CTs  como parte  do  processo  de  tratamento  para  a  recuperação.  Em  São  Paulo

colocamos a discussão da política sobre drogas e a questão da parceria com as CTs

vinculada a uma ação de cuidado. É importante contar a vocês que as CTs em São

Paulo não estão vinculadas nem à área da assistência social nem à da saúde, mas

estão vinculadas à área de cuidados e políticas sobre drogas.

Isso é importante porque, com a publicação do marco regulatório, as comunidades

terapêuticas do estado trabalham com o conceito de acolhimento. Ou seja, dentro de

uma  lógica  da  proteção,  vamos  trabalhar  nas  comunidades  terapêuticas em  um

processo de acolhimento.

Ainda na linha de fortalecimento das  comunidades terapêuticas, criamos todo um

instrumental,  uma  regulamentação  legal,  para  reconhecê-las,  que  chamamos  de

edital de credenciamento de  comunidades terapêuticas para fazer parcerias com o

governo do estado. Nesse edital, criamos alguns critérios básicos que a comunidade

deve ter como previsão de atuação para se tornar parceira do programa Recomeço.

Dessa forma, fizemos uma parceria com a Federação de Comunidades Terapêuticas

no Estado de São Paulo, chamada Febract, que promoveu um conveniamento e, por

meio  das  associadas,  fez  uma  rede  de  comunidades  terapêuticas parceiras  do

governo do estado. Tudo isso aconteceu por meio da Secretaria da Justiça, à época

coordenada  pelo  Dr.  Mário  Sérgio.  Então,  conseguimos  fazer  com  que  as

comunidades terapêuticas, como organismos e entidades, participassem do processo

no momento  da  recuperação  do  usuário  –  que  chamamos de  porta  de  saída  do

usuário, ou seja, o momento em que ele está em transição para a sua reinserção

social. Assim, conseguimos fazer com que essas comunidades passassem por ciclos
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de qualificação e capacitação. Hoje, trabalhamos as comunidades terapêuticas com a

proposta de criar metodologias de trabalho cada vez mais efetivas e eficazes para

que  as  pessoas  que  estão  acolhidas  nessas  comunidades  tenham  sucesso  –

chamamos  de  sucesso  a  um  período  maior  de  permanência,  de  acordo  com  as

atividades  que  as  comunidades  terapêuticas  promovem  e  desenvolvem.  Por  que

isso? Alguns de vocês devem trabalhar com as comunidades terapêuticas e sabem

da dificuldade que é conseguir a permanência do usuário no serviço. No momento em

que ele entra em processo de recaída, inicialmente ele quer sair do serviço. Então,

estamos provendo com as comunidades terapêuticas um ciclo de capacitações para

que  elas  se  munam  de  metodologias  e  estratégias,  que  estamos  chamando  de

tecnologias sociais, e consigam fazer com que os usuários ali permaneçam durante o

seu processo de recuperação.

Dentro do eixo tratamento,  acho importante destacar  para vocês o enfoque que

estamos dando. No eixo tratamento, a questão é de cuidado com a saúde. Assim, o

programa é hoje estruturado em uma rede de cuidados de tratamento vinculada a

políticas de saúde, e vai desde o atendimento ambulatorial – feito pelos Caps AD –

até o atendimento em leito de desintoxicação de curta duração, que chamamos de

leito de retaguarda. Atualmente, temos no estado uma cobertura descentralizada de

leitos de desintoxicação. Temos, então, hospitais gerais e hospitais psiquiátricos que

disponibilizam vagas em leitos para a desintoxicação. Isso acontece no estado como

um todo, mas temos uma atenção especial ao Município de São Paulo, porque há

uma concentração de equipamentos de saúde na região da capital e da Grande São

Paulo que também usam essa regulação de leitos.

Como  me  faltam  apenas  3  minutos,  vou  acelerar  um  pouco  a  minha  fala.

Mostramos aqui a nossa experiência do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e

outras  Drogas – Cratod –,  ao qual  referenciamos o programa Recomeço em seu

início e que fica na região da Luz, onde hoje se concentra a cracolândia. O Cratod

teve uma reformulação – e acho que o Dr. Mário Sérgio talvez toque nessa questão –

do plantão jurídico. Colocamos no Cratod o sistema de direitos dentro do atendimento

de saúde, para facilitar o diálogo e o acesso ao sistema de justiça.

Então, lá ficaram o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a OAB, a Defensoria
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Pública,  onde  eles  faziam  também  o  atendimento  a  usuários  e  seus  familiares,

prestando  informações  e  orientações  sobre  o  acesso  à  justiça  e  à  cidadania.  A

parceria está sendo muito importante, está dando muito certo. Atende desde a mãe

que está pedindo a guarda da filha porque está em tratamento, até o usuário que está

em situação de rua, pedindo o retorno por questões de pendências judiciais. Então o

sistema de justiça garante a ele o acesso ao direito de defesa, e a Defensoria Pública

participa.  Além  da  questão  relativa  a  cuidados  com  a  saúde,  também  existe  a

participação do sistema de justiça dentro do equipamento de saúde,  que foi  uma

inovação.

Falaremos  rapidamente  sobre  a  questão  da  abordagem  de  rua;  a  região  da

cracolândia. Ali nós temos uma relação diretamente com o Município de São Paulo,

por meio do programa De Braços Abertos, sobre o qual a nossa colega Juliana vai

falar  um pouco.  Trata-se de ações integradas entre o estado e o município,  com

papéis e atividades diferenciadas.

Fomentamos  muito  mais  uma  abordagem  para  a  linha  de  cuidados  dessa

população  e  o  convite  a  essas  pessoas  para  lhes  dar  acesso  ao  processo  de

tratamento  quando  elas  se  interessam.  Por  isso  é  feita  uma  abordagem  de

convencimento.

Aqui é o espaço Recomeço, um espaço colocado na região da cracolândia, que fica

na esquina da rua Helvétia com a Dino Bueno, onde há concentração de fluxo de

dependentes.

Esse é o espaço que estamos chamando de Unidade Recomeço Helvétia. É um

prédio de 11 andares, a que estamos chamando de rede de cuidados. Esse espaço

fica também na cracolândia, na Rua Helvétia, na frente do programa municipal De

Braços Abertos. A intenção é fazer interagir as atividades do prédio Helvétia com as

ações da rua e as ações de acolhimento. Vai ser um espaço onde haverá integração

de convivência e relacionamento, tanto no momento em que a pessoa está na rua

como  no  momento  em  que  ela  está  em  processo  de  ressocialização,  ou  de

reintegração, ou de acolhimento institucional.

Esse aqui é um fluxo da lógica do serviço. Vou falar rapidamente; não vou entrar em

detalhes sobre o eixo da reinserção social. Acrescentamos serviços referenciados na
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política de assistência social com a especificidade que ele tem para a política sobre

drogas.  Por  isso  ele  estará  numa  lógica  de  atendimento  específico  a  usuários,

familiares e dependentes.

Em seguida, o Selo Parceiros do Recomeço,  que é o reconhecimento do poder

público às organizações e empresas que dão acesso ao usuário durante o processo

de recuperação no mercado de trabalho, na requalificação profissional. Temos uma

parceria  com  o  programa  estadual  Via  Rápida.  São  levados  para  as  unidades

terapêuticas os cursos de qualificação profissional de curta duração. No ano passado

foram acertadas 1.400 vagas. Quarenta por cento dos usuários concluíram os cursos

e foram reinseridos no mercado por meio da parceria do Selo Recomeço.

O  Recomeço  Família  oferece  atendimento  de  fortalecimento  familiar.  É  uma

parceria muito importante que fizemos com o grupo Amor Exigente, e hoje o serviço é

executado no Centro de Integração da Cidadania – CIC – do governo do Estado de

São Paulo, na região periférica da cidade.

Por último, o eixo do enfrentamento ao tráfico de drogas nas cenas de uso, que

também é a questão do monitoramento, a questão de diagnósticos, a requalificação

do  território.  Mostramos,  nesta  página,  a  questão  das  cenas,  e  vou  passar

rapidamente. Quanto ao plantão jurídico, fiz uma abordagem agora explicando para

vocês  a  participação  dos  juízes  e  promotores  dentro  do  atendimento  de  cuidado

dessa população.

Aqui  é  a  rede,  como  ela  funciona  hoje  no  estado,  rede  Senad  e  o  programa

Recomeço. Nós regulamos essa rede por meio do Centro de Regulação de Ofertas

de Serviços de Saúde. Há um equipamento que faz toda a regulação das vagas no

estado. O Município de São Paulo tem a sua própria regulação, pela complexidade,

pela questão do município.

Há o Sistema de Monitoramento e Avaliação. Já estamos criando um sistema que

chamamos de sistema de aplicativos e tablets. Estamos fazendo uma parceria com o

governo do Rio Grande do Sul, que já implantou esse sistema de acompanhamento,

que pode ser feito em forma de celulares e computadores, por meio do qual vamos

acompanhar tanto a questão dos indicadores quanto a questão dos resultados. E a

população, de forma geral, vai ter acesso.
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De certa forma, era isso que resumidamente gostaria de passar a vocês sobre a

nossa  experiência.  Coloco-me  à  disposição,  caso  surjam  outras  dúvidas,  outras

questões.

Quero agradecer esta oportunidade de apresentar o nosso programa e dizer que

estamos em um processo contínuo de construção e de aprimoramento. Então, essa

troca de experiência está sendo muito importante para nós. É relevante para que

cada  vez  mais  o  Estado  aprimore  suas  políticas  públicas  e  traga,  de  fato,  o

esclarecimento à sociedade sobre o que é um programa estadual de políticas sobre

drogas. Trata-se de um programa complexo e intersetorial. Muito obrigada.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Palavras da Sra. Juliana Moura Bueno

Olá.  Boa tarde  a  todos.  Como o  deputado  Leonardo já disse,  sou  a  Juliana  e

represento aqui a Prefeitura de São Paulo, o secretário adjunto Rogério Sottili  e o

secretário Eduardo Suplicy.

A nossa presença neste seminário se deve muito à visita que o deputado Antônio

Jorge fez à nossa secretaria há mais ou menos um mês e meio. Ele foi literalmente

de braços abertos conhecer o programa da Prefeitura de São Paulo de políticas sobre

drogas,  que  é  o  programa  De  Braços  Abertos.  Aproveito  a  oportunidade  para

agradecer ao deputado Antônio Jorge o convite à Secretaria Municipal de Direitos

Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo.

Na verdade, quem deveria estar aqui hoje era o Rogério Sottili, secretário adjunto,

mas o prefeito Fernando Haddad o chamou para uma reunião de urgência, então ele

teve de atender esse pedido. Por isso vim fazer a apresentação do nosso programa

aqui hoje.

Em  nome da  Gleuda,  cumprimento  todas  as  mulheres  presentes.  É  importante

termos uma Mesa em que as mulheres estão representadas também. Muitas vezes

isso  não  acontece nos  debates  sobre  justiça,  segurança,  entre  muitos.  Gleuda é

companheira de região no que se refere aos programas. Cumprimento o Egon e, na

figura do deputado Léo Portela, cumprimento os demais presentes.

A minha apresentação basicamente é para contar um pouco para vocês o que é o

De  Braços  Abertos,  um  programa  reconhecidamente  inovador  na  sociedade
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brasileira,  porque  diz  respeito  a  uma  experiência  de  um  território  local.  É  uma

experiência local  de uma prefeitura, de um território,  de uma cena de uso, que é

conhecida  como  cracolândia.  Em  São  Paulo,  o  território  é  o  Bairro  da  Luz.  Na

verdade, a cracolândia tem todo tipo de saída, e ações que vocês poderiam imaginar

serem feitas lá já tinham sido adotadas antes. Ou seja, ações policiais, principalmente

intervenções, recolhimento de pessoas. Enfim, temos uma série histórica desse tipo

de ação que foi  colocada em prática  durante muito  tempo no território,  mas que

efetivamente não estava surtindo efeito.

Então, quando o prefeito Fernando Haddad chega à Prefeitura de São Paulo e cria

uma Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania no município…. Não existia, o que

havia era uma pequena comissão. A Secretaria  de Direitos Humanos ficou com o

objetivo  de  cuidar  para  que  todas  as  políticas  do  município  contivessem,  na  sua

formulação, o respeito e a promoção de direitos humanos, além de garantir que todas

as  políticas  fossem  feitas  com  um  componente  importante,  que  é  a  participação

social. Ou seja, é a interação entre a sociedade civil, a sociedade de forma geral e o

próprio  estado  sendo  garantida  na  formulação  das  políticas  públicas,  porque

entendemos que a política pública só é boa de verdade quando tem participação

social.  Isto  é,  as  pessoas  que  são  objetos  dos  problemas,  elas  próprias  podem

contribuir com a resolução deles e também se corresponsabilizar. Só assim elas se

sentem efetivamente parte do problema.

Acho que o “de onde falamos”  tem um sentido  duplo.  É o momento em que a

prefeitura chegou,  com a chegada do prefeito  Fernando Haddad.  Um pouco essa

mexida na visão do que poderia ser feito para o território. E o “de onde falamos” é

também a região da cracolândia, o território da luz. A cracolândia é especificamente

esse quadrilátero. Deve ter em torno de oito ou nove quarteirões, perto da Estação

Júlio  Prestes.  Está  circulado  em  vermelho  na  tela.  Essa  questão  de  dimensões

nacionais diz necessariamente respeito aos oito quarteirões que estão nesse mapa

de que estamos falando.

Um pouco do histórico do território, que é o que abri agora, um pouco, para vocês.

Um clima generalizado de temor, um pouco de desconfiança nas instituições e no

estado  a  partir  das  pessoas  que  circulam  no  território.  Não  estamos  falando
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rigorosamente  só  dos  usuários  que  estão  no  espaço  de  uso  de  drogas,  que

chamamos de fluxo, mas também dos moradores do território, que sempre viram com

muita desconfiança quaisquer tipos de ações que o poder público fosse fazer lá. É aí

que está a especificidade de colocarmos a participação social como um componente

importante  da tal  política.  Porque,  se o pessoal  do  território  em volta não estiver

sensibilizado com o tipo de política que faremos, não conseguiremos levá-la à frente.

Enfim,  trabalhar  as  péssimas  relações  entre  os  moradores  do  entorno,  usuários,

comerciantes e o próprio território. Ninguém nunca se sentiu muito pertencente ao

território,  se  é  que  podemos  usar  esse  termo  especificamente  para  usuários  de

drogas, ações policiais e internações compulsórias no território.

Estas  são fotos  de  uma conhecida  ação policial  que houve  na cracolândia  em

janeiro  de 2012.  Inúmeras fotos  nesse  link estão  disponibilizadas a vocês.  Posso

também disponibilizar a apresentação depois. É uma bateria de umas 20 fotos, que

retratam um pouco dessa ação policial, que diz respeito ao tipo de atuação que era

feita no território antes.  Esse é um policial com spray de pimenta tentando espantar

as pessoas que estão no fluxo. As pessoas estão ali literalmente nessa situação de

vulnerabilidade, fazendo uso de substância psicoativa, independentemente de qual

fosse. Essa ação policial específica é numa passagem. Esse não é nosso foco da

apresentação hoje, mas queria comentar isso com vocês.

Em  janeiro  de  2013,  quando  chegamos  à  prefeitura  de  São  Paulo,  qual  era,

rigorosamente, a situação que encontramos? Um fluxo com mais de 1.200 usuários

circulando  diariamente.  Então  pensem  que,  num  desses  quarteirões,  havia

diariamente  1.200  pessoas  participando  do  comércio  e  do  uso  de  substâncias

psicoativas  durante  o  dia.  Cento  e  quarenta  e  sete  barracos  ocupavam  as  vias

públicas  na  região conhecida  como  cracolândia,  e  os  usuários  de  substâncias

psicoativas estavam literalmente envenenados. Então trabalhávamos na dualidade:

ou  ação  policial  ou  negligência.  Isso  é  um  pouco  da  dualidade  da  dialética  do

território.

Essa é a via da Alameda Dino Bueno, onde estavam essas 147 barracas. Essa era

a  situação  dessas  moradias.  Aí  passamos  um  pouco  a  necessidade  da  ação:  o

diagnóstico ao chegarmos; a adesão ao programa federal Crack, É Possível Vencer,
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da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad – do Ministério da Justiça;

a formação de um grupo executivo municipal, com muitas secretarias. Enfim, pensar

na forma de implementação desse programa na cidade. Aí o Rogério Sottili, que era

então secretário, e uma comissão da Secretaria de Direitos Humanos foram a São

Bernardo do Campo conhecer  a  experiência  de  políticas  de  saúde em relação à

redução de danos. O então secretário de Saúde era o atual ministro da Saúde, Arthur

Chioro. Com o relatório na mão, o Rogério foi ao prefeito Fernando Haddad, que, com

a ousadia que lhe é peculiar, falou: “Vamos fazer algo assim aqui”.

O que tínhamos basicamente nesse relatório eram três características que saltavam

dessa política em que São Bernardo do Campo estava à frente. Envolvimento direto

do prefeito,  ou seja, o prefeito como a referência do programa. A coordenação do

programa era  diretamente  do  gabinete  do  prefeito,  ele  diretamente  envolvido  em

todas as decisões estratégicas que diziam respeito ao programa; redução de danos

como o pilar fundamental; e a criação de vínculos e atenção integral aos usuários de

drogas em São Bernardo do Campo.

Em  julho  de  2013,  a  sementinha  do  programa  De  Braços  Abertos  começou  a

germinar. Colocamos essa tenda de atenção em frente ao prédio, que ainda não era

prédio, não é, Gleuda? Não sei se tinha começado a subir.

Ele foi  recuperado, restaurado.  Ainda não havia o Recomeço ali  na frente,  mas

criamos a tenda, que fez com que os usuários da região começassem a frequentar e

entender  a  tenda  como  um  ponto  de  apoio.  “Aqui  há  água,  há  banheiro,

eventualmente há algum tipo de atividade lúdica, cultural, podemos vir aqui, nos sentir

à vontade e protegidos.” Sabem que nada vai acontecer e distinguem muito bem o

espaço daquele território do outro espaço de apoio. Isso foi muito importante, nesses

meses todos,  até  a transferência  da população daqueles  barracos, que mostrei  a

vocês, para os hotéis – a parte de acolhimento e moradia do programa De Braços

Abertos. Então falamos que janeiro de 2014 é o marco do início efetivo do programa,

quando conseguimos dialogar com essa população que estava nesses 147 barracos

e colocá-la nos hotéis que a gente credenciou no programa De Braços Abertos ali na

região mesmo.

O prefeito Fernando Haddad entendia como fundamental retirar essas pessoas da
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rua e  colocá-las  em moradias,  para  começar  a dar  a  elas  um sentido:  “Olhem a

autonomia que vocês estão criando, estão indo para a casa de vocês. Vocês saíram

do território da rua, mas é com este território aqui que vocês estão acostumados”. E

isso com a equipe, os chamados trios: sempre alguém da Secretaria do Trabalho, da

Secretaria  de  Assistência  Social  e  da  Secretaria  de  Saúde  acompanhando

individualmente cada um dos lares em todo esse processo.

Resumindo: programa De Braços Abertos, uma política municipal intersecretarial,

intersetorial  e  transversal  voltada  para  a  população  em  situação  de  extrema

vulnerabilidade. Ou seja, não é um programa voltado para a população em situação

de rua. A gente está definindo muito bem assim: existem políticas públicas para a

população em situação de rua e políticas públicas para as pessoas em situação de

extrema vulnerabilidade, que incluem o uso problemático de substâncias psicoativas.

Eventualmente esses perfis se cruzam. A gente tem uma visão na Prefeitura de São

Paulo de que a solução de política pública para a população de rua não é a mesma

para a população que está em extrema vulnerabilidade, que faz uso de substâncias

psicoativas. Por isso esse programa. Como alternativa ao tratamento, a gente propõe

atenção em meio aberto, ou seja, respeitando a individualidade dessas pessoas de

querer estar no território em que estão e também se inserindo na sociedade.

Princípios básicos do programa De Braços Abertos: a gente tem como um princípio

nuclear a garantia de direitos à moradia, ao trabalho e às refeições, com os eixos da

redução de danos, como transversal, a transversalização, a ação integrada e uma

coisa  que  é  muito  importante,  que chamamos  de  baixa  exigência.  Parece  pouca

coisa, mas você fazer um programa desse tipo, que tenha baixa exigência, significa

necessariamente que a pessoa sente que não tem de fazer grande esforço para ser

inserida em uma política pública, que ela não precisa parar de usar de uma hora para

outra a substância que está acostumada a usar há 30 anos, que ela não precisa

mudar todos os seus hábitos para ter atenção. Ou seja, significa necessariamente

que  você  passa  a  ver  a  pessoa,  independente  de  cor,  raça,  gênero,  situação

socioeconômica ou substância que ela usa, como uma pessoa de direito. A pessoa,

problemática ou não, que faz uso de substância psicoativa no território da Luz precisa

ser vista como uma pessoa de direito como qualquer outra pessoa. A gente entende

que é esse o salto que o De Braços Abertos dá.
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Diretrizes do programa: diálogos e acordos coletivos, participação social, ou seja,

trabalho e atividades coletivas no território, assembleias, interação com as pessoas

que  participam  do  programa;  processo  de  diálogo  e  escuta  permanentes  com  a

sociedade  civil  entre  outros  atores  envolvidos;  ressignificação  do  território  –  a

mudança da qual estava falando para vocês dessa relação que os moradores e os

comerciantes da cidade tinham, ou seja, serem absolutamente aversos à circulação

de pessoas, apesar de eles conviverem com isso com muita frequência.

Então, o que vimos de um ano e meio para cá, desde que o programa começou

efetivamente, apesar de podermos falar  também de um processo mais recente de

dois  anos  para  cá,  é  que  pequenos  comércios  na  região  da  Luz  reabriram,  as

pessoas passaram a entender a situação dos que estão lá, e os moradores passaram

a entender a dinâmica de território de uma forma diferente. Vou contar mais à frente

que  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  tem um papel  de  articulação  fundamental

nesse sentido.

O De Braços Abertos, como política de governo, não é uma ação temporária, na

qual  colaboramos.  Vamos  estar  aqui  nesse  território  por  seis  meses.  Quem

conseguirmos trazer para o programa, encaminhar, etc., etc. está bom, mas não é

isso. Ele não é uma política temporária. Queremos fazer do De Braços Abertos uma

política permanente. Entendemos assim, por quê? Vou dar o exemplo de Vancouver.

Imagino que muitos aqui conheçam a experiência de redução de danos de Vancouver.

A ONG que trabalha em Vancouver, a da Sra. Liz Evans, que é uma referência em

política internacional sobre drogas, está no território, na cena de uso mais conhecida

de Vancouver, há 23 anos. Ou seja, não houve boa política que tirasse do território o

sentido de ele ser um espaço onde as pessoas fazem uso de substâncias. Talvez

tenhamos que levar esse elemento daqui para frente.

A região da cracolândia não irá necessariamente virar, daqui a pouco, em dois, três

anos,  um lugar  onde construiremos um monte de prédios  neoclássicos,  com tudo

embelezado. Não é essa a função da política pública. Não é esse o sentido nem o

objetivo da nossa política. Recuperar o território nesse sentido é fazer com que as

pessoas  que  vivem  nele,  que  são  o  centro  da  política,  o  centro  da  nossa

preocupação, estejam tranquilas.
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Há bastante  coisa  para  falar,  mas,  como só tenho mais  5  minutos,  de  repente

falaremos mais sobre isso durante as perguntas.

A coordenação do prefeito é algo estratégico, e a gestão do programa é feita por

ele. Com a coordenação do prefeito, entendemos que esse não era um programa de

assistência à saúde, de direitos humanos, de trabalho nem nada. É um programa que

precisava de uma coordenação e está ligado diretamente ao gabinete  do prefeito

Fernando Haddad.  Isso  faz toda a  diferença,  porque toda decisão estratégica  do

programa faz necessariamente parte desse processo.

Há também um conselho gestor,  com envolvimento das secretarias  de governo,

como a Casa Civil – imagino que tenham algo similar aqui –, segurança urbana, com

a guarda-civil municipal, que é a polícia local da cidade, que tem uma função mais

patrimonial  e  nos  dá  um  apoio  bastante  humanizado  em  São  Paulo;  trabalho;

assistência em desenvolvimento social; serviços, que é o pessoal que nos ajuda na

limpeza no território; saúde e direitos humanos.

Falei da tomada de decisão e do diálogo permanente com a sociedade civil. Agora,

vou mostrar fotos de algumas cenas ocorridas lá. Os cuidados constantes com as

crianças e gestantes. Há hotéis específicos para famílias, crianças e gestantes, que

recebem um atendimento especial. É importante dizer que, no começo do programa,

quando fomos fazer a ação com as 147 barracas e transferir essas pessoas para os

hotéis, havia famílias com crianças, que, de forma alguma, queriam se desvencilhar

de seus filhos. Então, o cuidado com a família é algo que temos como diretriz muito

importante.

Essa é a abordagem. Como podem ver, ao lado esquerdo da tela, mostramos o

começo da ação, com pessoas da prefeitura, e, à direita, a ação dentro da tenda.

Essa foto mostra um pouco do território e as frentes de trabalho. Numa das frentes

do trabalho, as pessoas recebem da Prefeitura de São Paulo moradia, alimentação,

que é feita no Bom Prato, um serviço do governo do Estado que a prefeitura paga

para os usuários do programa De Braços Abertos. Há em torno de 500 usuários. Para

estar no programa, eles têm de participar de uma frente de trabalho, que pode ser

limpeza urbana ou o que chamamos de  Fábrica Verde. Estamos trabalhando para

fazer a expansão dessas frentes. Poderíamos criar outras frentes lúdicas, artísticas,



1591
____________________________________________________________________________

onde as pessoas talvez pudessem desenvolver algo ligado ao cooperativismo social e

à economia solidária ou a outros tipos de atividades, sempre no sentido de trabalhar,

porque isso mantém seus vínculos com as pessoas e lhes faz criar  o sentido de

autonomia.

O CAT é um serviço de atendimento ao trabalhador do Município de São Paulo. Ali

está o Dr. Henrique, secretário de Trabalho da Prefeitura de São Paulo.

Essa é basicamente a participação da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

de São Paulo – SMDHC – no De Braços Abertos. Há dois projetos com a sociedade

civil.

Com uma casa rodante mesmo, passávamos pelo território, fazendo oficinas com

as pessoas. Eram oficinas de costura, oficinas de grafite. Juntávamos usuários das

substâncias  com  os  moradores  locais,  com  os  comerciantes.  Por  11  meses,

passamos por esse processo. Embelezamos, com a cara da comunidade, o território.

Quem tiver  oportunidade de passar por lá,  verá um monte de lambe-lambes com

frases  feitas  pelos  próprios  usuários,  assim  como  grafites  que  dizem  respeito

necessariamente à vida dessas pessoas. Quem passar por lá verá um pouco disso.

O Cedeca é uma organização da sociedade civil que tem experiência em lidar com

população de extrema vulnerabilidade. Ele nos ajuda na organização. É uma tentativa

de fazer diálogos permanentes com essas pessoas. Há a participação social, como

falei para vocês, além de nossa participação na coordenação direta do projeto.

Aqui está um pouco desses trabalhos, desses grafites, das oficinas, de um vaso

para chamar de seu.  Isso é muito curioso.  Quem conseguir  passar pelo território,

verá, em diversas esquinas, os plantios dos usuários de nosso programa. Esse é um

dado  muito  específico,  por  meio  do  qual  vemos  se  a  pessoa  está  querendo

autonomia. O usuário vai todo dia regar a plantinha dele, que deixou na esquina tal.

Se ele consegue cuidar da planta, também consegue cuidar de si mesmo. Assim você

vai criando um processo no qual a pessoa se entende como alguém que precisa de

cuidados,  mas  que  também  dá  cuidados.  Parece  pouca  coisa,  mas  é  bem

significativo.

Alguns dados sobre o De Braços Abertos.  São 472 beneficiários  cadastrados e

alocados nos hotéis, sendo 27 crianças. São 346 beneficiários inscritos nas frentes de
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trabalho. A redução do consumo médio de substâncias psicoativas é de 50% a 70%.

As  pessoas  inseridas  em  nosso  programa  reduziram  em  50%  a  70%  o  uso  de

substâncias. A abstinência não é uma prerrogativa para ficar no programa. Isso está

completamente dentro de nossas expectativas. Esse é um dado de muito sucesso em

relação a qualquer  tipo de política antidrogas que já se viu.  Como disse o Dartiu

Xavier, numa reportagem da Globo, nessa quarta-feira, o que temos de resultados

com outros tipos de métodos são 30% de sucesso. Considerando os percentuais de

50% a 70%, percebemos que eles entenderam o sentido da redução dos danos. Acho

que essa é a métrica do nosso sucesso.

Foram mais de 107 mil atendimentos de saúde realizados. Temos 22 beneficiários

trabalhando  em  empresas  com  carteira  assinada.  Pretendemos  ampliação  para

demais regiões da cidade. Esse é o próximo passo que programamos dar.

Estou  terminando.  Quero  colocar  para  vocês  o  horizonte  com  o  qual  estamos

trabalhando em termos de política pública em São Paulo. Há o programa permanente,

como falei para vocês. Recorrentemente os usuários nos dizem que estão falando

que o programa vai acabar. A intenção mais que clara do prefeito Fernando Haddad é

que  esse programa continue,  que deixemos  um legado para  outras  gestões,  que

institucionalizemos esse programa de forma que as próximas gestões para a cidade

de São Paulo possam levá-lo à frente. Ele é um programa que não diz respeito ao

embelezamento do território, mas sim à convivência. Queremos tornar o território da

Luz  num  ambiente  de  cidadania  em  que  todas  as  pessoas  consigam  viver

tranquilamente com outras, entendendo que, mesmo que a pessoa ao seu lado seja

um usuário de substâncias psicoativas, ele também é um cidadão como qualquer

outro e também merece atenção.

Fazemos  uma  ação  integrada  de  promoção  de  direitos,  a  qual  deve  ser

aprofundada e descentralizada. Isso significa dizer que sabemos que o De Braços

Abertos é um programa experimental, que está começando. Ele só tem um ano e

meio e necessita de várias correções. Como eu disse no almoço, o prefeito Fernando

Haddad recorre sempre à analogia da bicicleta. O programa De Braços Abertos é

igual  a  pedalar:  se parar,  cai.  Se não dermos  atenção real  ao  programa, se não

cuidarmos dele todo dia,  se não fizermos o esforço diário  de todos os dias ir  ao

território e saber quais são as dinâmicas, ele não dará certo.
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Estamos recebendo recorrentemente delegações de todos os lugares da América

Latina e de outras cidades do País, as quais entendem esse programa como uma

referência. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad –, do Ministério

da Justiça,  já  deve estar  trabalhando no edital,  por  meio do qual  deve replicar  o

modelo  De  Braços Abertos  para  outras  20  cidades do País.  Essa iniciativa  local,

nessas  oito  quadras,  nesse  quadrilátero  que  mostrei,  que  trabalha  só  com  500

pessoas, talvez esteja apontando para um novo paradigma de política de drogas no

País. Talvez essa seja uma das ações mais importantes.

Por fim, quero deixar para vocês o recado de que não é por acaso que os termos

“combate” e “enfrentamento” são necessariamente os léxicos com os quais sempre

tratamos as questões das drogas. Combate e enfrentamento dizem necessariamente

respeito  às  questões  de  justiça  e  de  polícia.  Acho  que  esse  é  o  recado  que  o

programa De Braços Abertos deixa. Precisamos retirar da gramática da política de

drogas as palavras “combate” e “enfrentamento”. Não estamos aqui para combater

nem enfrentar ninguém. Estamos aqui para ver as pessoas como cidadãs de direito,

que merecem ter seus direitos respeitados, independentemente das substâncias que

usam,  independentemente  da  situação  socioeconômica  delas.  Nesse  sentido,  a

última coisa que eu queria dizer a vocês é que a Secretaria de Direitos Humanos e

Cidadania de São Paulo entende que o fortalecimento da nossa democracia e do

bem-estar social está, necessariamente, na construção de uma sociedade que seja

menos punitiva, mais solidária, menos moralista e que valoriza as liberdades. Uma

sociedade menos higienista e mais democrática, para que, no futuro, possamos ser

reconhecidos como um exemplo de Nação, de promoção e de garantia dos direitos

humanos. Obrigada.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Palavras do Sr. Egon Schlüter

Uma  boa  tarde  a  todos.  É  um  grande  prazer  estar  aqui  em  Minas  Gerais,

principalmente pela acolhida da Mesa, que começou antes de eu chegar aqui. Quero

agradecer ao Marcelo. Ele só faltou me buscar em Blumenau, em Santa Catarina. O

Marcelo  e  sua  equipe  cuidaram  de  todos  os  detalhes.  A Assembleia  Legislativa

sempre faz um trabalho muito bom. É um evento em que tudo já estava planejado, e

ter alguém me esperando é fantástico. Isso faz parte da acolhida.
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Quero saudar a Mesa, o deputado Antônio Jorge, na coordenação do evento como

um todo, e também o deputado Léo Portela, por conduzir esta reunião. Agradeço o

apoio da rede, que são as comunidades terapêuticas. Gostaria de saudar também

minhas colegas da rede.  Uma parte  da  rede está  representada,  a  outra  está  ali.

Saúdo também a Gleuda,  do  programa Recomeço,  e a Juliana,  do  programa De

Braços Abertos. Estamos com a mesma causa. Vamos olhar para quem precisa. Esse

é também o objetivo deste evento. Trago uma saudação especial do presidente da

Confenact, Sr. Célio Barbosa. Ele não pôde estar presente. Eu, como secretário da

Confenact,  vim representá-lo. Trago o abraço do Sr.  Rolf Hartmann, presidente da

Cruz Azul no Brasil, da qual sou secretário-geral.

Quero registrar o agradecimento por Belo Horizonte ser sede da Feteb. Vou falar

bastante  sobre  o  marco  regulatório.  A  Feteb,  Federação  de  Comunidades

Terapêuticas Evangélicas do Brasil, tem sua sede em Belo Horizonte, e o pastor Éber

Silveira é o líder desse trabalho. A D. Ana esteve aqui na parte da manhã, mas não

vai poder comparecer à tarde. Também quero saudá-la. Quero lembrá-los de que ela

é a presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas. A D.

Ana Godoy é  de  Governador  Valadares,  coordena a  Pastoral  da  Sobriedade e  é

presidente da mais antiga federação de comunidades terapêuticas do Brasil, que é a

Federação  Nacional  das  Comunidades  Terapêuticas  Católicas  –  FNCTC  –,  que

também integra a Confenact

Quero agradecer ao Belizário,  que está aí.  Ele coordena o trabalho da Fazenda

Renascer, uma comunidade terapêutica da Grande Belo Horizonte, que fica em Pedro

Leopoldo. O Belizário esteve com a Confenact no início da construção dela e continua

até  hoje.  Um  dos  marcos  mais  representativos  da  união  das  comunidades

terapêuticas foi uma reunião que realizamos no Piauí. Na época, o Belizário estava

no Piauí trabalhando e esteve junto.

Saúdo  você  de  forma  especial.  Podemos  olhar  para  trás  e  estar  aqui  hoje

apresentando uma parte do marco regulatório. Fazer isso em 20 minutos será muito

difícil.  Como  a  plateia  é  bastante  eclética  –  sociedade  civil  representada  pelas

comunidades terapêuticas, grupos de apoio, saúde mental, assistência social –, antes

de  abordar  o  marco  regulatório,  farei  um  pequeno  histórico  do  que  são  as

comunidades terapêuticas. Serei pretensioso, tentando usar o tempo estabelecido.
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Estou  representando  a  Cruz  Azul  e  a  Confenact.  Essa  é  a  minha  missão.  As

comunidades  terapêuticas  são  um  complemento  das  redes.  São  equipamentos

sociais de interesse na política pública de acolhimento e atendimento de pessoas

afetadas pelo álcool e outras drogas. Portanto, não são estabelecimentos de saúde

nem equipamento do Suas. São equipamentos sociais.

Na primeira parte, destacarei o histórico das comunidades terapêuticas. A história é

de mais de 100 anos. A semente foi plantada em 1860, através do Grupo de Oxford,

da  Inglaterra.  Não entrarei  em detalhes.  Compartilharei  apenas as  datas  inicial  e

atual. A Cruz Azul, da qual sou oriundo, começou em 1877, na Suíça, e hoje está

presente em 43 países, totalmente voltada para a problemática do álcool e de outras

drogas.

Temos aqui um momento importante em relação à reforma psiquiátrica. O psiquiatra

Maxwell  Jones aplicou os princípios da comunidade terapêutica, a convivência em

que o paciente passa a ter papel ativo no ambiente psiquiátrico. É muito importante

registrar isso. A comunidade terapêutica tem suas raízes até em outros segmentos.

Temos uma história de 47 anos no Brasil. A primeira comunidade terapêutica surgiu

em  1968,  com  o  Movimento  Jovens  Livres,  em  Goiânia.  Depois,  apareceram  a

comunidade S8, em 1971; o Esquadrão da Vida de Bauru, do Prof. Edmundo Muniz

Chaves, um dos historiadores que, ao lado da Frebrasp, está fazendo um referencial

teórico. Nós, da Cruz Azul, também temos essa missão. Então, temos uma relativa

participação, com 47 anos de história das comunidades terapêuticas no Brasil. Esses

são os movimentos históricos. A rede Cruz Azul começou a atuar em 1983 no Brasil.

A maioria de vocês já conhece o conceito de comunidade terapêutica. Vou me ater

ao que está contemplado hoje no marco regulatório. Esses são alguns conceitos de

Maxwell  Jones,  que  viu  o  papel  decisivo  do  paciente  quando  ele  participa  do

tratamento. Outra liderança forte na América Latina em comunidades terapêuticas é

Juan Alberto Yaria, que destaca o aprendizado pela experiência.

Esse  conceito  é  da  Associação  Nacional  de  Comunidades  Terapêuticas,  dos

Estados  Unidos,  onde  esse  sistema  teve  um  momento  muito  forte  e  continua

ocorrendo até hoje. Boa parte das comunidades terapêuticas brasileiras segue essa

experiência americana.
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Então, um dos focos, dentre vários, é a mútua ajuda, a mudança de comportamento

e de atitudes individuais. São objetivos que se cultivam, na verdade, com o conceito

de  ajuda  mútua:  trabalhando juntos  para  ajudar  a  si  mesmo e  aos  outros.  Esse

princípio  da  mútua  ajuda  é  uma  das  nossas  essências,  que,  na  verdade,  é  a

convivência entre os pares.

Também De Leon é uma das maiores autoridades em comunidades terapêuticas

em  nível  mundial.  Escreveu quase  uma enciclopédia  de  tudo  que é  comunidade

terapêutica. Em termos de conceito, ele não se dedicou muito. Esse que vemos na

tela é um dos conceitos com o qual concordo: é um método para mudar a pessoa por

inteiro. Tem essa visão integral do ser humano, uma visão holística. As várias áreas

da pessoa,  na recuperação, precisam ser trabalhadas. Então, essa é a visão das

comunidades terapêuticas no seu dia a dia.

Como já falei, essa construção do marco regulatório começou no Piauí, na Carta do

Piauí,  onde  as  quatro  federações  históricas  se  sentaram  durante  dois  dias  e

discutiram o que têm em comum, quais são os elementos essenciais, as principais

características do modelo de comunidade terapêutica. A partir desse conceito do que

são elementos essenciais, começou-se, então, a construir um movimento nacional de

buscar o reconhecimento, dentro das instâncias governamentais, principalmente com

o  foco  em  Brasília,  e  também  o  financiamento.  Ali  estão  listados  os  elementos

essenciais  que caracterizam comunidade terapêutica,  que estão,  na  integralidade,

contempladas no marco regulatório.  Então,  temos a espiritualidade,  o acolhimento

voluntário como episódio, que precisa ter começo, meio e fim na vida da pessoa, com

base num programa de acolhimento. Isso é comunidade terapêutica.

Outro elemento é ambiente residencial, familiar, saudável e protegido eticamente,

convivência entre os pares. Este último deveria ser o primeiro, pela importância dessa

ferramenta.  Temos,  ainda,  critérios  de  admissão  e  saída  definidos.  O  familiar,  a

pessoa que vai e tem contato com a comunidade terapêutica precisa saber qual o

critério para adentrar o acolhimento e em qual momento vai sair.  Isso precisa ser

sempre antecipado para ser considerado o nosso modelo. Não somos involuntários,

somente voluntários.

Outro  elemento  é  o  conhecimento  antecipado,  como já  citei.  Tudo  precisa  ser
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antecipado à família, principalmente naquilo que é a essência do nosso acolhimento:

a espiritualidade e  as  atividades práticas inclusivas.  Isso precisa ser  explicado.  A

pessoa precisar estar ciente, entender e aderir. No marco regulatório, ela consente

com  o  Programa  de  Atendimento  Singular  –  PAS.  Com  base  no  programa  de

acolhimento, constrói-se o PAS.

Temos, a seguir, ainda como elementos essenciais, o valor terapêutico e educativo

do trabalho.  Com o marco regulatório,  temos uma nova definição.  Usávamos por

muitos anos, e ainda é muito popular, o termo “laborterapia”. Mas, a partir do marco

regulatório,  devemos  abandonar  o  nome  laborterapia  e  adotar  a  expressão

“atividades práticas inclusivas”, que, aliás, se ramificou um pouco. A laborterapia é

uma atividade específica da terapia ocupacional,  que não é a realidade dentro de

comunidades terapêuticas, apesar de algumas terem esse profissional.

A comunidade terapêutica também se caracteriza pelo acompanhamento humano

após  o  acolhimento.  Esse  é  o  desejo,  deveria  ser  o  objetivo  de  cada  um,  de

encaminhar a pessoa para a rede. Os grupos de apoio são hoje, dentro da sociedade

civil,  uma  das  boas  opções  que  as  comunidades  terapêuticas  têm  do  pós-

atendimento, obviamente dentro do programa do Suas, do SUS, nos casos dos Caps.

De acordo com o censo feito pela Senad, somos 1.862 CTs. Esse censo foi feito em

2012.  Hoje  esse número deve ter  variado,  porque,  ao mesmo tempo em que se

abrem muitas comunidades, fecham-se muitas. Este ano o número oficial é baseado

no número de comunidades que apresentam uma certa estrutura jurídica. Sabemos

que, extraoficialmente, há muito mais CTs que essas quase 2 mil.

Esse é um pequeno histórico de como começou a construção da legislação das

CTs. Vou pular direto para a LDC nº 101, que, por ser uma norma sanitária, por muito

tempo foi o nosso marco regulatório. Tanto que, na parte introdutória, no anexo dessa

LDC, que trata das questões sanitárias, ela traz alguns conceitos para os técnicos

entenderem o que é o modelo.

A LDC nº 101 desempenhou esse papel por muito tempo, como destaquei,  e foi

construída pelo Ministério da Saúde, mas com a participação das lideranças de CTs,

o que foi muito importante. Ela não enfrentou grandes dificuldades para ser aplicada

em todo o Brasil. Nas Regiões Norte e Nordeste, houve uma dificuldade maior que
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nas Regiões Sul e Sudeste. A LDC nº 101 já trazia o tema regime de residência, que

é  o  nosso  modelo,  e  o  segundo  modelo  psicossocial.  Então  esses  são temas  e

conceitos que ela trouxe. E ainda a questão de oferecer um ambiente seguro, técnico

e  basicamente  orientado,  livre  de  SPA.  A estratégia  das  CTS,  na  sua  maioria

esmagadora,  é  a  abstinência  como  uma  opção  para  as  pessoas  acolhidas.  O

importante, que também continua no marco regulatório, é o programa de acolhimento,

que, na LDC nº 101, chamávamos de programa terapêutico. Assim foi adiante.

A Portaria  nº  3.088,  do  Ministério  da  Saúde,  trouxe  as  CTs,  dentro  de  uma

legislação federal, para integrar a Rede de Atenção Psicossocial.

O  Ministério  da  Saúde  criou  um  incentivo  financeiro,  por  meio  de  edital  de

financiamento, editando a Portaria nº 131, com alguns critérios para as comunidades

terapêuticas que quisessem financiamento, mas exigia questões técnicas da equipe.

Foi um edital ao qual houve pouquíssima adesão; não chegou a cinco.

Em  2013,  a  lei  do  Certificado de Entidade Beneficente  de  Assistência  Social  –

Cebas –, da antiga filantropia, foi alterada e nela foi incluída a modalidade de CT.

Então,  as  comunidades  também  podem  buscar  a  certificação  como  entidade

filantrópica.  O  caminho,  por  meio  da  Lei  nº  12.868,  é  via  saúde.  Então  as  CTs

precisam se inscrever e se cadastrar nas Secretarias Municipais de Saúde. Mas essa

portaria  precisa  ser  regulamentada  para  operacionalizar  esse  caminho  nos

municípios. Temos a ponte, mas ainda falta o acesso em relação aos Cebas e às CTs.

Também está em trâmite, no Senado Federal, a alteração da nova lei sobre drogas,

que inclui a modalidade de CT na lei nacional sobre drogas. Esse texto foi aprovado

pela Câmara e agora está no Senado. Ele também serviu de base na construção do

marco regulatório.

Vou  iniciar  o  assunto  de  marco  regulatório,  pois  ainda  me  restam  2min30s.  A

Confenact é um movimento de entidades sem fins lucrativos.

Então,  o  marco  regulatório  regulamenta  as  entidades  sem  fins  lucrativos,  as

entidades  do  terceiro  setor.  Assim,  as  comunidades  terapêuticas  que  estão  na

modalidade  jurídica  de  empresas  com  fins  lucrativos  precisam  construir  novo

arcabouço legal. O marco regulatório é somente para entidades do terceiro setor, o

que foi aprovado por unanimidade no Conad. Praticamente todo o texto do marco
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regulatório foi discutido dentro do Conad e construído em consenso. Apenas dois ou

três pontos foram para a votação.  Isso foi  algo muito rico e tornou consistente o

resultado final.

Quando a pessoa procura o acolhimento, é preciso fazer uma avaliação médica

sobre a gravidade do caso,  seja de saúde biológica, seja de saúde mental.  Essa

avaliação necessária é feita pela rede de saúde ou por um profissional habilitado. Ou

seja, abre-se o leque: qualquer profissional habilitado da rede pública ou privada pode

fazer essa avaliação diagnóstica prévia para a pessoa entrar em uma comunidade

terapêutica.  Isso  é  justamente  para  facilitar  que  as  pessoas  tenham  acesso  ao

acolhimento e ao tratamento.

Também em relação à equipe, o marco regulatório segue a mesma regra da RC

029,  que exige um profissional  de nível  superior  em qualquer  área que responda

tecnicamente pela comunidade terapêutica e um substituto também com formação

superior em qualquer área, mas com capacitação na área da dependência química.

Uma  grande  inovação  e  um  importante  objeto  para  o  trabalho  em  rede  é  o

Programa de Atendimento Singular, o PAS, onde é registrado tudo o que acontece

com o residente acolhido em comunidade terapêutica. É um instrumento pelo qual a

rede pode enxergar como a pessoa está usando a rede. Então, quando ela passa

pela  comunidade  terapêutica,  esta  precisa  informar  às  redes de assistência  e  de

saúde do município em que se localiza; quando ela sai do acolhimento, é preciso

informar o território de onde vem, tanto na assistência quanto na saúde.

Finalizando,  as  principais  atividades  que  as  comunidades  terapêuticas realizam

estão  listadas  no  art.  12:  recreativas;  de  desenvolvimento  da  espiritualidade;  de

promoção  do  autocuidado  e  da  sociabilidade  –  que  são  os  cuidados  a  que  nos

dedicamos no dia a dia, em casa, o que significa que isso também se transporta para

dentro  do  ambiente  residencial;  e  de  capacitação,  promoção  da  aprendizagem,

formação e as atividades práticas inclusivas. Essas são as principais atividades que

caracterizam  o  modelo  de  comunidade  terapêutica  e  estão  contempladas  ou,

podemos dizer, tipificadas em uma lei nacional.

A questão da espiritualidade é tratada por uma visão holística.  Ou seja, não se

admite  a  imposição  religiosa,  mas  se  dá  ao  residente  o  direito  de  acesso  à
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espiritualidade,  e  à  entidade  o  direito  de  oferecer  essa  espiritualidade,

independentemente da linha que siga. A visão holística é contemplada também pela

OMS, na qual a espiritualidade tem o seu papel.

Por fim, gostaria de destacar que uma rede complementar importante são os grupos

de mútua ajuda, presentes em muitas cidades e que formam uma rede fantástica, que

nós, da rede, deveríamos usar mais.

Era  isso.  Estou  disponível  para  esclarecer  qualquer  dúvida  que  tenham.  Muito

obrigado.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente – Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos

para  fazer  a  sua  intervenção.  Lembramos  que  a  leitura  e  apresentação  oral  de

perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates

O presidente – Começamos, então, pela Associação Cultural de Comunicação e

Educação Cristã, chamando ao microfone o Sr. Jonas do Carmo Silva, que disporá de

2 minutos.

O  Sr.  Jonas  do  Carmo  Silva  –  Boa  tarde  a  todos.  Minha  fala  é  sobre  uma

observação do trabalho que temos feito pela associação, com dependentes químicos

e até mesmo em palestras dentro de escolas.

A gente  percebe que,  em relação aos jovens  de 14 a  17  anos,  quando vamos

conferenciar  com eles  sobre o tema drogas,  eles desconhecem o conceito droga.

Eles a veem como consequência na vida de seus pares, mas não sabem o que é a

droga. Por outro lado, quando a gente conversa com usuários de droga, seja na rua,

seja dentro de uma casa terapêutica, e pergunta: quando e como você conheceu a

droga? Muitos respondem que foi na idade de 11 e 12 anos. Podem se assustar, mas

não pasmem, porque a maioria de um público mais de classe média confessa que

conheceu  a  droga  nessa  idade  e  dentro  da  escola.  Eu pergunto:  onde ficam  as

nossas crianças? Onde elas estão? Essa é a pergunta que se faz.
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Não presenciamos nenhum projeto público dentro das escolas públicas. A gente só

vê, do órgão público, a Polícia Militar, que faz, por meio do Proerd, alguns trabalhos,

mas quando é convidada para apresentar uma fala, alguma palestra ou coisa assim.

Então o que gostaríamos de propor aqui é muito importante. Por que não criar uma

política pública, uma política pedagógica para a Secretaria de Estado de Educação, a

fim de implantar, nas escolas de Minas Gerais, algo no sentido de prevenir mesmo?

Nós ouvimos muito falar de recuperação. É caro, mas a gente quase não houve falar

de  prevenção.  Eu  acredito  que  seria  muito  didático,  muito  produtivo,  a  partir

provavelmente  da  5ª  série,  colocar  essa  pedagogia,  essa  questão  pedagógica  e

didática  dentro  das  escolas.  E  que  focalizemos  nisso,  que  acredito  será  muito

importante para a sociedade, na medida em que o jovem tem o conhecimento não do

que é a droga em si, mas que possa conhecer as consequências, a causa, o que ela

pode  trazer  em  prejuízo  para  ele  na  questão  biopsicossocial,  prejudicar  o  seu

desenvolvimento pessoal, humano e de cidadão também. Eu acredito que as pessoas

terão… Ou seja, o que não têm em casa – a gente sabe – eles buscam no seu

próximo.  Com essa informação,  eles  terão  mais  uma forma para fazer  um senso

crítico frente a isso.

O presidente – Obrigado, Jonas. Aliás, há um projeto de lei, de minha autoria, que

insere  a  educação sobre  a prevenção ao uso e  abuso de álcool,  crack e  outras

drogas no currículo escolar. Então é algo que está sendo analisado pela Assembleia

Legislativa, e nós esperamos que seja aprovado em breve, que passe com facilidade

pela nossa comissão ou pela Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e

Outras Drogas, e que seja aprovado em Plenário. Portanto creio que em breve, no

mais tardar no final deste mandato, conseguiremos colocar isso na realidade escolar

de Minas Gerais.

E também temos o Proerd – não é, Jonas? –, que foi tão bem abordado neste ciclo

de debates.  Aliás,  o major  esteve conosco.  Trata-se de um programa vitorioso,  e

temos de lutar para que ele cresça, que continue e tenha, cada vez mais, recursos

para alcançar as nossas crianças, os nossos jovens.

Um  fato  importante  que  eu  gostaria  de  salientar  e  que  deve  ser  discutido  é  a

questão das CTs que recebem jovens e têm dificuldades. Isso porque esses jovens

saem da escola para serem acolhidos pelas CTs, mas o ensino deles é prejudicado.
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Recentemente o STF reconheceu a educação domiciliar como constitucional. Isso é

um passo importante para o Brasil  porque podemos analisar aquelas CTs que, no

momento do acolhimento do jovem, passam a responder pela guarda deles. Talvez

essas  comunidades  possam  ser  investidas  do  poder  para  educar  o  jovem,  para

oferecer o ensino a ele dentro das suas próprias instalações. Esse é um fato novo. No

último mês foi reconhecida pelo STF a educação domiciliar. Agora podemos pensar

numa aplicação dessa nova possibilidade para essas CTs que acolhem jovens.

A nossa próxima pergunta é da Sgt. Vanessa Chaves Morais, da Polícia Militar, que

terá 2 minutos para falar. Militar é sempre rígido no tempo.

A Sgt. Vanessa Chaves Morais – Quero parabenizar as intervenções. Realmente,

São Paulo tem muitas contribuições para fornecer. Fiz o curso de extensão da USP

sobre drogas, junto com essa parceria com a Senad, que é algo muito interessante.

Nesse  aspecto  vejo  que  temos  de  nos  interiorizar  principalmente  em  algumas

questões. O programa Braços Abertos mostra isso de forma bem interessante. Acho

que cada vez mais estamos muito preocupados com o que o outro é, com o que o

outro pode fornecer, mas às vezes nós mesmos vemos pessoas que são drogadictas

e as enxergamos como animais. Hoje as pessoas não se prestam a dar um bom-dia.

Realmente, temos uma política difusora do medo muito forte, e isso me preocupa.

Em relação à parte sociológica, quero mencionar aqui a questão escolar, sobre a

qual  o  companheiro  falou  um  pouco  também.  Concordo  plenamente  que  essas

crianças e adolescentes devem retornar ao convívio, mas como isso está sendo feito

também  me  preocupa  porque  a  comunidade  escolar  hoje  –  principalmente  os

professores – está recebendo uma carga de atribuição muito grande e uma cobrança

muito grande nessa recuperação em parceria.  Mas muitas pessoas também estão

despreparadas. Esses adolescentes recebem esse retorno: “O que você está fazendo

aqui? Você não é nada. Você não vai crescer. Volte para sua casa, vá fazer o seu

tráfico  lá  e  deixe  a  gente  em  paz”.  Existem  muitos  professores  preocupados  e

também sofrendo com o medo recorrente encerrado no “como vamos fazer?”. Então

nos é dada a oportunidade também para poder agir.

Diante dessa preocupação, gostaria de saber um pouco sobre essa experiência de

São Paulo, o que vocês têm trabalhado a respeito. Gostaria de parabenizá-los, pois é

um trabalho muito bonito que vocês estão desenvolvendo.
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O presidente – Obrigado, Sgt. Vanessa.

A Sgt. Vanessa Chaves Morais – Fui pontual. Gastei 1 minuto e 56 segundos.

O presidente – Muito bem. Agora passaremos a palavra ao Sr. Arnor Trindade, do

Conead  e  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte.  Ele  fará  uma

pergunta dirigida também à Juliana e à Gleuda.

O Sr. Arnor Trindade – Boa tarde. Gostaria que a Juliana e a Gleuda falassem como

esses programas que aparentemente parecem ter princípios tão diferentes dialogam

no mesmo território, já que vocês trabalham com essas ações.

Queria fazer uma pergunta ao Egon. De acordo com sua fala, o objetivo da CT é

mudar a pessoa por inteiro, não é? Não sei exatamente o que significa isso, qual é

essa proposta. Algumas instituições têm impedido mudar a pessoa por inteiro. Mudar,

por exemplo, sua orientação sexual, sua religião. Gostaria que você me explicasse

melhor o que quer dizer isso e se entende que todas as entidades estão trabalhando

dentro desse princípio que você propõe.

Deputado Léo Portela, como representante da Coordenação Municipal de Saúde

Mental,  não poderia deixar passar incólumes os comentários feitos de manhã e que

você fez agora  à tarde  também. Existe  uma diferença simplesmente ideológica e

dogmática no que diz respeito à interlocução com as CTs. Importante dizer que não

nos furtamos ao diálogo, tanto é que estou aqui. Agora, acho que temos de ser mais

democráticos.  Tivemos uma Mesa aqui  de manhã sobre prevenção,  uma Mesa à

tarde sobre tratamento,  mas não há nenhum representante do SUS nessa Mesa.

Então,  vamos  fazer  um diálogo mais  democrático.  Vamos chamar para  conversar

representantes e usuários de drogas, não ex-usuários, não só usuários arrependidos,

mas usuários de drogas, gente da máfia da maconha, gente dos núcleos de redução

de danos, pessoas que usam a droga, que também têm um discurso sobre isso e que

precisam ser ouvidas na construção da política pública. Obrigado.

O presidente – Passamos à fase de leitura das perguntas que nos chegaram por

escrito. O Sr. Ivanilson, secretário municipal de Educação, pergunta qual é a posição

dos componentes da Mesa sobre a internação compulsória.

Da mesma forma, faço o registro de uma pergunta que nos chegou pela internet, do

Sr. Frederico Luiz. O tema abordado é o esporte, que não faz parte desse painel.
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Encaminharemos a pergunta ao deputado Antônio Jorge, que responderá por e-mail.

Solicito uma oportunidade para responder à questão levantada pelo Sr. Arnor. Nesta

Casa há total acesso, total democracia. Quem quer levantar sua voz aqui tem espaço

e  reconhecimento.  Na  comissão  de  políticas  sobre  drogas,  abordamos  diversos

temas, dos mais polêmicos aos mais corriqueiros, do dia a dia. E aqui, nesta Casa de

leis,  não  falta  espaço  para  falar  e  ouvir.  Para  este  ciclo  de  debates  convidamos

diversos  palestrantes,  diversos  participantes,  que  se  manifestaram  positiva  ou

negativamente,  inclusive  pessoas da  saúde.  O  próprio  deputado Antônio  Jorge,

presidente da comissão, é da área da saúde, um militante histórico, até na área da

luta antimanicomial. Faz parte dessa luta na Assembleia conosco e representa bem a

saúde, tanto na comissão quanto neste ciclo de debates.

Sobre a questão da interlocução com as CTs em Belo Horizonte, no sentido de

aproximação, de entendimento, de um debate mais amplo, historicamente isso não

ocorre  na  nossa  cidade.  Sou  de  BH,  e  essa  é  uma  crítica  que  faço  à  atual

administração.  Creio  que  isso  precisa  melhorar,  precisa  mudar,  o  preconceito,  o

sectarismo, os posicionamentos reacionários de quem é contra as CTs. Escutamos,

dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte e na Secretaria de Saúde de Belo

Horizonte, os comentários desnecessários sobre a religiosidade das pessoas, sobre

pastores e padres à frente de CTs. Em Belo Horizonte, que conheço bem, isso beira

inclusive à intolerância religiosa. Isso também precisa ser levantado. Será que as

comunidades  terapêuticas  em  Belo  Horizonte  estão  sendo  prejudicadas  por

intolerância  religiosa?  Porque  enfrentamos  no  Estado  essa  realidade.  Já  levantei

essa questão na comissão de políticas sobre drogas. A intolerância religiosa impede a

interação das CTs com o Estado, e isso não permitiremos. Também é democrático

que eu me manifeste aqui. Não permitiremos isso no Estado, e queremos avançar

nesse diálogo. Que realmente haja esse diálogo em Belo Horizonte, porque hoje ele

não existe. A política sobre drogas em Belo Horizonte é capenga, a verdade é essa.

Com a palavra, o deputado Antônio Jorge.

O deputado Antônio Jorge – Quero me manifestar.  Primeiro quero me dirigir  ao

Arnor e dizer que é preciso reconhecer uma simetria, é verdade. Estamos à Mesa, na

organização do evento. Então, a despeito de não concordar completamente com a
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sua crítica, não serei falso em dizer que não há uma simetria, e que a presença do

SUS poderia ser maior com seus representantes.

Agradeço  ao  deputado Léo  Portela  a  distinção  que  faz  à  minha  história como

trabalhador da saúde e da saúde mental, mas quero também pontuar que já não faço

parte da luta antimanicomial por diferenças técnicas e ideológicas, apesar de ser, até

na minha vida, oriundo do movimento da reforma psiquiátrica.

Quero dizer, Arnor, que tivemos mais de 50 entidades envolvidas na organização

desse evento, e foi um aprendizado para mim. Na minha cabeça, a ideia inicial do

evento era uma, e o resultado foi outro. O nosso Regimento Interno prevê esse ciclo

de  debates,  ele  é  todo  normatizado.  Essa  organização  ascendente  é  previsão

regimental,  só  pode  haver  o  ciclo  de  debates  dessa  forma.  Essas  50  entidades

definiram tema,  palestrantes,  e  inclusive  votamos,  em algumas situações,  quando

houve coincidência, quem seriam os palestrantes, e sempre checando a realidade.

Então, a questão de haver mais ou menos trabalhadores do SUS nas temáticas aqui

não se deve a nenhuma distinção, seja positiva, seja negativa, em relação ao SUS. É

fruto – muitos aqui são técnicos e talvez devamos entender isso como um sintoma –

do  encaminhamento  dessa organização  ascendente,  que  foi  plural,  inclusive  com

forte presença da Prefeitura de Belo Horizonte. Tivemos a chance, hoje, de elogiar a

Soraya, que preside o Conselho Municipal sobre Drogas, pela presença.

Enfim, quero ressaltar a sua presença, principalmente na comissão, esta não é a

primeira vez. Acho que é muito rico o contraditório. Tenho defendido, na comissão,

que  precisamos  ser  humildes  para  admitir  a  necessária  pluralidade  de  ofertas  e

possibilidades de tratamentos. Tudo o que fizemos até hoje é muito pouco, existe um

passivo muito grande. As políticas de redução de danos têm lugar. Aprendi muito este

ano sobre redução de danos. Na minha vida profissional, comecei com redução de

danos no movimento de enfrentamento da epidemia da aids. Atuei como redutor de

danos ainda na época da cocaína injetável. Hoje vejo a redução de danos numa outra

perspectiva, como disse aqui, de forma brilhante, a Juliana, uma ponte da cidadania,

com tolerância ao uso, com perspectiva de redução. Mas vejo também que é preciso,

para muitos que não veem a degradação social e da cidadania do usuário de drogas,

não veem a droga como um epifenômeno, mas como núcleo central do problema,
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oferecer também possibilidade de tratamento que tenha a abstinência como ponto ou

uma meta mais fortalecida.

Quero dar um testemunho como clínico, com mais de 25 anos nessa área. Muitas

vezes a recuperação com essa ou aquela modalidade de tratamento não é mérito

exclusivo da modalidade, é muito mais o acúmulo de aprendizado e frustrações do

próprio  usuário.  Chega  um  momento  que  ele  tem  um  insight  qualquer,  tem  um

momento existencial, uma crise qualquer, que o leva ao tratamento. É preciso muita

humildade  dos  que  trabalham  com  dependência  química,  principalmente  nos

dispositivos públicos, para admitir, primeiro, uma capacidade de frustração – e temos

muita frustração, porque a matemática é difícil;  segundo,  entender  que,  quando o

sucesso  vem,  a  maior  parcela  de  responsabilidade  é  do  próprio  usuário,  somos

somente uma mão estendida, uma ponte. Por isso, que bom a gente ficar mais velho

com mais dúvidas! Uma coisa que me tem feito muito bem ao ganhar idade é ter mais

dúvidas. As dúvidas que tenho hoje me fazem, a cada dia, ter mais certeza de que

não existe caminho fácil,  muito menos um único caminho. Por isso o contraditório

aqui é muito bem-vindo e muito aceito.

Desculpe-me, Léo, tomar a palavra, mas é que a temática me estimula muito. Antes

de o pessoal falar, vou apresentar singelas questões para acabar esse assunto do

município. O município tem uma equipe muito qualificada. O Estado, hoje, tem uma

equipe  muito  qualificada,  mas  temos  distâncias,  sim,  quanto  a  posicionamentos

técnicos.  Nós  todos  precisamos  sentar  à  mesa com  humildade  e  fazer  os  laços

necessários  em prol  dos  usuários.  Se a  comissão estiver  à altura  dessa tarefa...

Quero dizer que eu, Léo, Ione, Márcio e pastor Leandro Genaro, todos estaremos à

disposição, para fazer esse link, porque acho que é isso que a sociedade espera de

todos nós.

A minha  questão  para  a  Gleuda,  cuja  presença  agradeço  muito,  é  a  seguinte:

primeiro uma curiosidade, quero saber se na participação civil... Já disse hoje e quero

repetir  que há coisas que a sociedade faz muito melhor  que os governos. Então,

precisamos financiar a sociedade, reconhecer o que é feito por ela e ter balizas. Cabe

ao poder público formular, regular e limitar o que a sociedade pode fazer, mas, ao

reconhecer uma experiência exitosa, financiá-la.
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Fizemos isso na  Secretaria  Estadual  de Saúde.  Várias  pessoas que estão  aqui

participaram do Território Aliança pela Vida. Financiamos mais de 30 entidades com

trabalhos  na  rua.  Foi  muito  importante,  para  uma  ponte de  cidadania  e  para  a

completude da rede psicossocial, mas, infelizmente, esse trabalho foi interrompido.

Espero que volte em breve.

Queria saber, Gleuda, se fazem editais públicos, quais são as regras, se existe uma

comissão e como funciona, pois acho que é fundamental Minas Gerais retomar essa

iniciativa.  Se  puder,  não  é  sua  obrigação,  nos  dê  uma  ideia  do  orçamento  do

programa Recomeço.

Juliana, queria agradecer muito e dizer que aprendi demais na ida a São Paulo e

com você, uma jovem pesquisadora. Foi a primeira vez que ouvi falar de ibogaína – é

isso mesmo? Ibogaína? -, uma linha de pesquisa em que a Juliana participou com o

Carlini e com o pessoal da Paulista. Queria dizer que realmente o programa é muito

ousado.  Quero  me permitir  ter  muitas  dúvidas.  Em muitas  situações,  acho que a

droga não é epifenômeno, mas núcleo da degradação, mas há um dado avassalador.

Foi  feita  uma  pesquisa  recente,  não  sei  exatamente  o  corte  do  território,  sobre

mortalidade entre usuários de  crack.  Primeiro mito: o usuário de  crack não morre

rápido e não morre do crack. Concluiu-se que 56% dos usuários de crack em situação

de rua estão há mais de 15 anos na rua e morrem assassinados em sua maioria.

Outro  tanto  morre  vitimado  por  comorbidades,  especialmente  pela  aids,  dada  a

degradação do seu meio, a prostituição e todos os correlatos dessa degradação do

tecido social. E menos de 10% morrerá, de fato, por overdose direta da cocaína. Ou

seja,  é preciso reconhecer,  de acordo com as nossas diferenças ideológicas,  que

deve  haver  ações  que  reconheçam  a  dificuldade  de  abstinência  para  algumas

pessoas, e que o Estado não se retire da obrigação com essas pessoas.

Por isso, quero, de público, dizer que estamos diante de dois programas. O Egon foi

provocativo  e  falou  de  forma  correta.  Estive  em  São  Paulo.  Se  há  questões

partidárias, isso é do mundo da República. Testemunhei que os multiplicadores na rua

trabalham quase como se fossem a mesma equipe, numa integração total. Então, é

possível  a  cooperação  e  não  há  necessidade  de  competir  nessas  diferenças  de

posturas técnica e ideológica.
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Juliana,  ainda  estou  pegando  a  embocadura  como  deputado,  mas  continuo

pensando muitas vezes como secretário, tenho uma curiosidade e queria saber do

orçamento do programa, visto que são 450 clientes diretos. Isso é muito pouco em

termos  de  dado  epidemiológico.  O  programa  tem  toda  a  natureza  de  ser  uma

experiência inovadora e piloto, mas queria ter  um raciocínio da parte da visão de

custo-benefício.  Também  queria  fazer  uma  provocação  para  a  Juliana,  pois,  na

cracolândia, no programa De Braços Abertos, incomodou-me – no sentido interno,

nenhuma crítica ideológica – o fato de a hospedagem, o dispositivo residencial, ser na

cena de uso. Acho que se um cidadão que está abordado, começou a estabelecer

uma ponte com a cidadania tiver uma luz, um clique qualquer, quiser partir  para a

abstinência e estiver residindo na cena de uso, é muito mais difícil.  Então, queria

perguntar: O programa financia algum outro dispositivo residencial fora da cracolândia

e, se o fizer,  o cidadão pode continuar ligado aos outros benefícios do programa,

como o trabalho, a renda e tudo o que ele oferece?

Queria perguntar ao Egon se conhece a regulamentação de Minas, uma resolução

conjunta que foi feita com a Secretaria de Defesa de Saúde e aprovada na nossa

Cide estadual, que, de certa forma, se antecipou ao marco regulatório, porque viu, na

questão das comunidades, um ponto de atenção numa rede. Queria dizer que essa é

a melhor oportunidade para vencermos as barreiras, seja da maneira de entender a

comunidade como dispositivo social de complementação da cidadania, seja lá do que

for. Está se propondo a fazer recuperação de saúde. Então, ele trabalha na rede de

atenção.  Se  ele  trabalha  na  rede  de  atenção,  e  trabalhamos  com  conceito  de

território,  essa pessoa sai de algum lugar para entrar na comunidade e volta para

algum lugar. Então, é fundamental que a saúde que cuida do conceito do território

sanitária, da responsabilização de uma equipe de saúde de um território controle a

porta de entrada da finalidade terapêutica. O marco regulatório e a nossa resolução

conjunta em Minas colocam isso. Para receber financiamento do cartão Aliança Pela

Vida, ele tem de chegar através do poder público da saúde, seja pela referência de

um Caps, de uma equipe de saúde mental ou de atenção básica, se não houver. É

preciso vir da saúde, porque o projeto terapêutico deve ser discutido com essa equipe

e, na sua alta, deve voltar ao território.
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Acho  fundamental  que  tenhamos  o  máximo  respeito  por  esse  conceito  para

entender que a CT faz muitas coisas, como reestruturação holística, como dito aqui,

mas acima de tudo é um equipamento que também faz saúde. Por isso precisa estar

integrado  à  rede  de  saúde.  É  assim  que  entendemos.  Desculpem-me  a  longa

intervenção,  mas  é  muita  vontade  de  falar.  Temos  muitos  assuntos.  Obrigado,

presidente.

O  presidente  –  O  deputado  Antônio  Jorge  sempre  abrilhanta  nossos  debates.

Passarei a palavra ao Dr. Egon, para que possa responder as perguntas. Ele precisa

se ausentar em virtude de seu voo.

O Sr. Egon Schlüter – Tenho aqui três perguntas. A primeira é do Flávio Ricardo. É

ao  mesmo  tempo  uma  pergunta  e  uma  resposta.  Ele  faz  uma  reflexão.  Vou  à

pergunta: “Sobre as comunidades terapêuticas, como lidar com amor no serviço, se

esse serviço não for laico?”. Isso não quer dizer que onde não haja espiritualidade,

não haja presença do amor, ou onde haja um trabalho laico, não haja a presença do

amor. Onde há pessoas, há o amor, em maior ou menor quantidade, mas há.  As

comunidades terapêuticas se caracterizam pelo amor ao próximo, pela compaixão

pelas pessoas, a partir do amor que recebem de Deus. Essa é uma de suas marcas.

As pessoas que procuram o acolhimento em comunidades terapêuticas vão com essa

expectativa.  Elas  já  sabem  que,  nas  comunidades  terapêuticas,  essa  área  é

trabalhada.

Vamos à segunda pergunta. Não anotei seu nome. Você fez a pergunta sobre a

pessoa  por  inteiro.  Essa  é  a  visão  integral  do  ser  humano.  A pessoa  entra  na

dependência ou a dependência química é uma doença multifatorial? Ela tem várias

necessidades. Ela tem necessidades espirituais, ela tem necessidades na área da

saúde, na área biológica. As drogas afetam o organismo como um todo.  Ela tem

necessidades na área emocional, na área psicológica, na área social, na área familiar,

nas  áreas  da  reinserção  ao  trabalho  e  do  aprendizado.  Todas  essas  áreas  são

trabalhadas  na  medida  do  possível.  Algumas  comunidades  terapêuticas  possuem

uma estrutura fantástica. Lá há vários profissionais que trabalham todas essas áreas.

Isso não quer dizer que as que têm uma estrutura menor não atendem em grande

parte essas necessidades, essa visão holística da pessoa. É uma doença complexa,

é uma doença multifatorial.
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Em relação à espiritualidade,  não é somente o segmento de CT que trabalha a

espiritualidade.  Outros  serviços, dentro da rede SUS, como hospitais filantrópicos,

têm sua  capelanias. Algumas escolas reconhecidas pelo MEC têm suas capelanias

onde prestam essa assistência espiritual. O Exército tem suas capelanias espirituais.

A espiritualidade é uma necessidade humana. O Brasil é um país religioso, que tem

uma diversidade fantástica.  Andando pelo Brasil  afora,  como  Confenact,  vivi  essa

diversidade da religiosidade, representada dentro das comunidades terapêuticas: as

pessoas da linha espírita têm sua CT espírita; as pessoas da linha evangélica têm

sua CT evangélica; as pessoas da linha católica têm sua CT católica. Isso é algo do

brasileiro.  Temos  uma  diversidade  cultural  fantástica.  Sou  exemplo  disso.  Sou

brasileiro.  Sou  de  Santa  Catarina.  O  Brasil  tem  essa  diversidade  cultural.  Sou

brasileiro  legítimo,  apesar  desse  sotaque,  que  sempre  me delata.  Também  há  a

questão racial. Sou casado com uma mulher negra, de Brasília. Tenho filhos claros,

filhos negros e um que está no meio. Dentro de minha família há isso. É algo típico do

brasileiro,  que até me emociona. As comunidades terapêuticas representam o que

está aí.

A última pergunta é sobre a regulamentação de Minas. Tenho de confessar que não

a conheço. Minas Gerais sempre foi referência para o Brasil. Quando recebi esse

convite fiz malabarismos para poder estar aqui. Consegui fazer algo inédito. Minha

esposa até se assustou.  Cheguei às 3 horas da manhã em casa.  Tomei banho e

dormi até  as  3 horas  e  meia.  Às  4 horas,  saí  para vir  para  cá.  Minas serviu de

exemplo até para nós, de Santa Catarina, onde temos o programa Reviver, que apoia

as comunidades terapêuticas, inspirado no programa que Minas já tem e em outras

políticas, em nível de conselhos estaduais de políticas sobre drogas.

Minas sempre foi referência, e quem trouxe essa essência para dentro do marco

regulatório foram as lideranças de Minas Gerais, por intermédio do Billy, que está aí,

que participou da construção, do pastor Wellington, que integra a Ceteb, e da D. Ana,

que estava aqui hoje de manhã. Não levei, mas o pessoal de Minas levou, por isso é

que está contemplado.

Em relação à sexualidade, há uma nova orientação, como você falou, em relação a

adotar uma nova espiritualidade ou uma imposição. Isso não se admite dentro do



1611
____________________________________________________________________________

modelo de CT que nós defendemos como Confenac, que nós defendemos como Cruz

Azul e que nós defendemos em Brasília na construção do marco regulatório. Se isso

acontece, precisa ser denunciado, quando se entra nessas áreas que não cabem a

nós. Nosso foco é a recuperação, o respeito à pessoa que chega. Cada CT tem seu

jeito de acolher, de tratar os diferentes. Confesso que há CTs que não sabem quando

chega algo diferente, uma pessoa com outra orientação, assim como existem outros

serviços que também não sabem. Há escolas que não sabem como lidar com isso,

mas é uma construção. Precisamos aprender e temos de aprender.

O presidente –  Agradeço ao Sr. Egon a participação. Agora gostaria de passar a

palavra à Gleuda para que responda as duas perguntas que recebeu.

A Sra. Gleuda Apolinário – Vou começar pela primeira pergunta que me chegou,

que foi da Bárbara Faria. Ela pergunta como o Estado de São Paulo tem trabalhado a

questão da responsabilização de cada usuário de drogas, em relação às CTs. Na

verdade, o que colocamos? Que a autonomia da CT dá os critérios de acesso ao

acolhimento. Não estabelecemos regras de perfil ou de conduta que o usuário deve

ter dentro da CT. A gente estabelece que a CT tenha, sim, com aquele indivíduo um

trabalho que chamamos de protocolos de participação e de atividade. Os indivíduos

acabam  pactuando  isso  com  as  CTs.  A única  intervenção  que  fazemos  é  que

separamos aquelas CTs que permitem o tabagismo e aquelas que não permitem.

Separamos a questão também de homens e mulheres. É o critério que o Estado dá

para que a CT tenha isso bem definido para fazer o acesso do usuário.

Tempo de permanência: estabelecemos um período para permanência na parceria

com o governo do Estado por seis meses e, dependendo da avaliação do parecer

técnico elaborado por assistente social ou pelo psicólogo da CT, pode ser prorrogado

por até seis meses. Essa é a posição. Na verdade, definimos que a CT construa seu

plano individual  de  atendimento  e  nele  estabeleça as  condições,  o  trabalho  e  as

atividades que devem ser feitos.

Na segunda pergunta, da Luciene, ela gostaria de entender um pouco mais o que

significa, na prática, a questão do eixo de controle e de requalificação dos territórios

degradados. Ela parabeniza o programa.

Nesse eixo, a gente trabalha muito na relação da parceria com o município, como
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acontece em São Paulo. A Juliana explicou bem a ação do município. A execução de

uma política pública de drogas no Estado hoje está descentralizada e municipalizada.

Em São Paulo, na região da Luz, houve acordo de cooperação entre o governador

Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad, para desenvolver ações conjuntas e

complementares. Isso foi específico no município e responde um pouco à pergunta do

nosso colega Arnor.

Quanto ao eixo quatro, o Estado busca ações que promovam a reclassificação do

território,  com  a  adequação  necessária  do  espaço  físico  onde  os  usuários  se

encontram. Hoje existem as chamadas cenas de uso de menor complexidade. Várias

regiões do Estado enfrentam a questão da dependência química em locais públicos e

cenas de uso. Nas parcerias que fazemos com as prefeituras que possuem a política

municipal de drogas, orientamos que não se trata de pegar o usuário, colocá-lo numa

viatura  e  levá-lo  para  São  Paulo,  como  acontecia  muitas  vezes.  Os  municípios

menores  pegavam  as  pessoas,  colocavam-nas  no  carro  e  as  deixavam  na

cracolândia.  Tivemos  uma  atuação  direta  nas  prefeituras  onde  essa  ação  foi

identificada e trabalhamos com os gestores da assistência, da saúde e da segurança

urbana. Alguns prefeitos nos receberam, e discutimos a revitalização dos territórios,

questão que deve ser prevista nos municípios, desde a iluminação pública, a limpeza

urbana, o acesso a atividades e serviços, como iluminação de praça ou quadra. É

preciso dar condições, fazer com que o espaço seja revitalizado, não expulsando o

usuário como se ele significasse a degradação da imagem da cidade. O usuário deve

ter uma forma de atenção e de cuidado. Portanto esse eixo quatro é muito delicado.

Trabalhamos com prefeituras que precisam oferecer atenção específica aos usuários,

proporcionando-lhes  melhor  qualidade  de  vida,  se  é  que  podemos  dizer  que,  na

condição  em  que  se  encontram,  podem  ter  essa  qualidade.  A Juliana  pode  dar

maiores detalhes. Na cracolândia, a limpeza da Rua Dino Bueno é feita três vezes ao

dia. O objetivo é dar um pouco de dignidade a essas pessoas, fazer com que sejam

atendidas e cuidadas. O espaço que elas ocupam pode ser mais bem cuidado para

que consiga sair daquele movimento, daquele cuidado intensivo. A ideia é fazer com

que as prefeituras  tenham essa atenção.  A revitalização do território  não significa

transferir  o usuário para outro lugar ou expulsá-lo de onde está. Essa construção
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deve  ser  feita  com  conscientização  e  sensibilização.  O  Estado  participa  dessa

atuação com a prefeitura.

Há duas  perguntas específicas.  Uma delas  é  da  Sgt.  Vanessa.  Em São Paulo,

temos sim uma atuação muito forte na educação, com a promoção da qualificação e

da capacitação dos agentes públicos, não apenas dos professores,  que precisam

cada vez mais entender o perfil do dependente químico. A escola não deve fazer um

processo de  exclusão  ou  expulsão  do  mesmo.  Criamos  uma metodologia  com  o

chamado professor mediador de conflitos. Todas as escolas de regiões de alto risco e

vulnerabilidade devem contar com a referência desse profissional. A proposta é fazer

com que ele se aproxime da relação da escola com a comunidade. Nessa ação há o

envolvimento do Cras, do Creas e dos Caps. A ideia é que o professor mediador seja

a ponte para fazer uma mudança cultural.

É claro que é  um desafio.  Não é fácil.  Temos  realidades muito diferentes,  mas

temos experiências muito exitosas em relação à educação do jovem e à dependência.

Vou dar um exemplo apenas. Implantamos em São Paulo experiências no interior, por

meio  de  uma parceria  entre  a  Secretaria  de  Segurança Pública,  a  Secretaria  de

Educação  e  nós,  da  Coordenadoria  de  Políticas  sobre  Drogas,  num  programa

chamado  Jovens  Brasileiros  em  Ação  –  JBA.  O  protagonismo juvenil  promove  a

responsabilidade do jovem, mas não na temática das drogas e, sim, na temática de

valores, do seu papel na sociedade, enquanto protagonismo da sua atuação. Não

trata  diretamente  da  droga,  mas  de  suas  potencialidades  como  indivíduo,  que

acabam transformando a sua realidade local.

A segurança pública está envolvida porque, de fato, a experiência mostrou que o

Proerd tem outra metodologia, outra faixa etária e, então, percebemos que deveria

haver  um projeto  mais  engajado,  muito  mais  despojado  para  o  público  jovem.  O

Proerd atinge uma faixa etária menor, crianças principalmente, mas percebemos que

havia a necessidade, na área do policiamento preventivo, desenvolvido pela polícia

comunitária, ligada mais à questão dos direitos humanos, de uma atuação com os

jovens.  Promovem,  então,  oficinas  de  teatro,  de  atividades  com  a  comunidade,

campanhas. Percebemos, assim, uma mudança do comportamento.

Fizemos uma pesquisa sobre esse projeto e percebemos que, nas escolas que se
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envolveram nessa atividade do protagonismo jovem, na questão de outros valores,

houve uma mudança no comportamento dos jovens e uma mudança do perfil das

escolas que eram consideradas mais violentas. Assim, entendo ser uma estratégia

que pode ser bem-sucedida.

O presidente – Gleuda, gostaria apenas de pedir para que sintetize um pouquinho.

A Sra. Gleuda Apolinário – Por último, gostaria de responder à questão do Arnor e

do deputado. No que se refere à cracolândia, tanto o programa Recomeço quanto o

De Braços Abertos são muito recentes. Estamos comemorando agora dois anos de

atuação. Foi importante porque o programa do governo do estado de enfrentamento

das drogas surgiu exatamente porque a discussão de cena de uso era de segurança

pública. Incomodou muito a nós, da área social, da área de ações públicas, a questão

de  se  resumir  a  questão  da  dependência  química  e  cena  de  uso  à  questão  da

segurança pública. A partir daí, com a intervenção que ocorreu em janeiro de 2012 e

que teve repercussão nacional, o governador Geraldo Alckmin nos chamou, chamou

as secretarias da área social para propormos as ações que seriam mais específicas,

mais voltadas para aquele público, de forma que fossem mais interativas e inclusivas

e que respeitassem a questão dos cuidados e a garantia de direitos. Foi aí que surgiu

o programa.

Na mesma linha, o Município de São Paulo entendeu que ali  deveria haver um

programa de atuação direta, porque o estado não o tinha. A prefeitura implantou um

programa  com  uma  metodologia  diferente.  Reconhecemos  que  era  necessário  e

importante que houvesse um programa que desse uma atenção diferenciada a um

território que, de fato, precisava de cuidados. A nossa parceria é profícua, porque

atuamos na área da assistência, da saúde, em conjunto com o estado, município e

direitos humanos. Temos encontros do grupo de gestores. Agora estamos discutindo

o  que  chamamos  de  Protocolo  de  Procedimentos  Integrados  entre  estado  e

município, áreas da assistência e da saúde. São os momentos, o cuidado com essas

pessoas,  em  que  momento  ele  envolve  o  estado  e  a  prefeitura.  Por  exemplo,  o

acesso ao prédio de convivência, na Rua Helvétia, que mostrei para vocês. É uma

linha de cuidado que está implementada.

Na verdade, como o deputado Antônio Jorge salientou, essa é uma parceria muito



1615
____________________________________________________________________________

importante e muito exitosa porque há o envolvimento, sim, dos dois grandes gestores:

tanto  o  prefeito  Haddad  quanto  o  governador Alckmin  se  reúnem  para  discutir  a

situação da cracolândia e nos dar um norte de atividades. Isso é importante.

Por  fim,  quero  falar  os  números  do  programa.  Neste  ano,  estamos  com  um

orçamento de R$55.000.000,00 para atuação do programa no Estado. Esse recurso

está  distribuído  no  financiamento  de  CTs.  Temos  hoje  uma parceria  com  68 CTs

através da Febract. Atendemos hoje, em vagas de acolhimento, 3 mil pessoas. Além

disso, temos ações de área de abordagem, de acesso ao sistema de justiça, e o Bom

Prato, como a Juliana disse, que tem uma parceria com o Município de São Paulo e é

subsidiado pelo governo do Estado. Assim, fazemos o trabalho dentro de cada eixo,

com  orçamento  específico  para  cada  eixo.  Não  vou  detalhar  aqui,  mas

resumidamente é essa a atividade.

O presidente – Muito obrigado, Gleuda. Quero registrar a pergunta da Maria Marta,

que chegou pela internet e foi dirigida a mim, e responderei posteriormente por e-mail

também. Você que quer participar através da internet, através de e-mail, pode mandar

seu e-mail para portal@almg.gov.br. Passo a palavra agora à Juliana, que responderá

as perguntas.

A  Sra.  Juliana  Moura  Bueno  – Quem  fica  por  último  sempre  se  ferra,  né?

Brincadeira. São muitas as perguntas que eu recebi, tanto as feitas aqui quanto as

que  recebi,  que  são  tão  interdisciplinares  quanto  o  próprio  programa De  Braços

Abertos. Então, vou tentar dar conta delas de uma forma mais ampla, sem deixar a

essência de cada uma dessas perguntas de fora.

Acho que a gente precisa partir do pressuposto de que uma política sobre drogas

precisa enxergar todo e qualquer indivíduo como um indivíduo que seja passível de

recuperação,  indivíduo  que  tem  direito,  indivíduo  que  merece  oportunidade.

Principalmente em relação a esse debate que circula, o debate da segurança pública

que a Gleuda falou há pouco, acho que a gente precisa enxergá-los como pessoas

que merecem oportunidade; não como criminosos, mas, sim, como vítimas do crime e

de uma perversa rede de relações que coloca essas pessoas na ponta de uma cadeia

de consumo que alimenta a violência nas cidades.

Então, eu ia fazer uma breve fala em relação à redução da maioridade penal, e



1616
____________________________________________________________________________

acho  que  isso  está  diretamente  ligado  à  política  de  drogas.  Enquanto  a  gente

enxergar essas pessoas que são usuárias de drogas como criminosos e não como

pessoas que merecem cuidado e atenção, vamos continuar colocando na cadeia as

pessoas em situação de alta vulnerabilidade, e não se consegue reinseri-las, não se

consegue reeducá-las nesse processo.

Aproveitando o ensejo, o público da Casa, que está numeroso, parabéns, deputado,

pela mobilização. Está bonito de se ver aqui de cima.

Quero falar um pouco também sobre a temática da redução da maioridade penal,

que deve ser votada na terça-feira da semana que vem. Queria dialogar um pouco

com o Jô, em relação à juventude. Vou partir de um ponto de vista absolutamente

pessoal  e não institucional  agora.  Enfim,  sou jovem, tenho 25 anos,  então,  estou

dentro  do  Estatuto  da  Juventude,  que  é  dos  15  aos  29  anos.  Estou  dentro  da

juventude ainda e, por acaso, na escola também tive educação do Proerd. Então,

desse ponto de vista absolutamente pessoal e não institucional, vou falar para vocês

que tenho a impressão de que as políticas e as campanhas de prevenção em relação

ao jovem e à juventude de forma geral, relacionadas à prevenção de drogas, partem

de um pressuposto que não é um pressuposto pragmático, que não é real. A gente

precisa colocar no centro do debate: sim, os jovens sabem o que é droga; sim, os

jovens usam droga. Apesar de essas substâncias não serem regulamentadas – isso é

um desafio, justamente por não serem regulamentadas a gente não consegue fazer

um trabalho de diálogo de verdade e uma comunicação que seja real em relação a

isso.

Se o jovem soubesse o que o uso da maconha, o que o uso da cocaína reserva a

ele, se ele tivesse uma informação muito clara sobre isso, provavelmente faria uso

muito mais consciente disso. Então, a gente tem perspectiva de a regulamentação de

drogas trazer  avanços na própria prevenção,  porque a comunicação vai  ser mais

clara com as pessoas.

Enfim, é um tema delicado e que está em voga. De qualquer forma, países vizinhos

nossos que estão avançando bastante na temática da regulamentação das drogas

mostram  que os  resultados  são positivos.  Então,  algo  para  termos  em mente  na

formulação de políticas públicas são as disputas de valores na sociedade.
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O Evanílson,  secretário  municipal  de  Educação,  fez uma pergunta  muito  direta:

você é a favor da internação compulsória? Particularmente, tenho a impressão de que

qualquer  ação que  não perpasse o  respeito  à  individualidade e  à  integridade da

pessoa precisa ser questionada. Assim, em qualquer tipo de política ou de ação que

seja compulsória, precisamos colocar um pé atrás e pensar. Se vemos essas pessoas

como indivíduos de direitos e estamos trabalhando para construir a sua autonomia,

coisas forçadas e impostas precisam ser repensadas.

Em relação à pergunta do Arnor, da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, sobre o

diálogo no território, achei muito oportuna e tinha até feito uma anotação para abordar

o assunto. Tenho rigorosamente a mesma impressão do deputado Antônio Jorge: a

nível de coordenação de campo, as equipes do Recomeço e do Braços Abertos se

dão extremamente bem e são parceiras. As pessoas basicamente entendem que, se

querem algo que não tenha muitas restrições ou de baixa exigência, como moradia

etc... Mas, eventualmente há pessoas que estão no Braços Abertos e voluntariamente

falam que precisam parar, e as nossas equipes de saúde e assistência encaminham

com a maior tranquilidade ao programa Recomeço. Esse é um tipo de integração

interessante. São dois equipamentos com funções bem distintas. Não sei se vocês

conseguiram perceber, mas os programas do Estado e da Prefeitura de São Paulo

são  bem  distintos,  até  mesmo  em  pressupostos.  Apesar  de  o  princípio  ser  a

valorização da integridade e dos direitos das pessoas, as formas de execução dessa

proposta são diferentes. Mas, da mesma forma, estamos totalmente predispostos a

fazer essa integração no território. Aliás, se não houver essa integração no território,

ninguém se prejudica mais do que o próprio usuário. Então, é isso o que está em jogo

na hora da construção da política pública em campo.

Nesse sentido, lembrei de algo muito emblemático. Quando se iniciou o Recomeço,

que disponibiliza serviços de cabeleireiro, academia, banho etc., eles pediam que as

pessoas apresentassem o RG ou outro documento para fazer uso desses serviços.

Mas a experiência do campo mostrou ao governador do estado que as pessoas que

estão em situação de extrema vulnerabilidade... Às vezes, o RG vale uma pedra de

crack.  Então, se a pessoa está na fissura, vai trocar o seu RG por uma pedra de

crack. Aí, a pessoa vai querer tomar um banho ou cortar o cabelo, mas não vai ter um
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documento,  porque vai  demorar  para refazê-lo.  Então, acho que a experiência do

campo,  a  experiência  prática  também  fez  com  que  o  desenho  institucional  do

Recomeço mudasse, porque eles passaram a aceitar que as pessoas fizessem uso

dos serviços que eles disponibilizavam no território sem apresentar documentação.

Particularmente, acho que isso é um avanço incrível,  o que mostra que tudo está

passível  de  mudança  e  de  melhora  –  tanto  os  nossos  programas  quanto  os  do

governo do estado.

O deputado fez uma pergunta sobre o orçamento. Sou cientista social,  cientista

política de formação, e em geral os cientistas sociais não se dão muito bem com

números. Então, vou ficar devendo esse número. Tenho algo em mente a respeito do

orçamento, mas não quero falar para não correr o risco de apontar um dado errado.

Outra pergunta do deputado Antônio Jorge sobre a qual também conversamos um

pouco  diz  respeito  à  possibilidade  de  as  pessoas  serem  encaminhadas  a  uma

moradia que está em outro território que não o da região da Luz. Em experiências

mais recentes de inserção de pessoas no programa, que datam do começo de maio,

algumas famílias foram encaminhadas a um abrigo na Freguesia do Ó. De fato, parte

dessas famílias relata que baixou um pouco a sua ansiedade em relação à ida ao

fluxo, pelo fato de não estarem perto. Ao mesmo tempo, respeitamos também o fato

de que por vezes as pessoas têm laços de pertencimento com esse território e não

querem  uma  solução  habitacional  que  não  seja  na  região.  Então,  o  programa

considera também essa participação social, fazendo com que o objeto da sua política

diga o que quer.  Ou seja, ele respeita a vontade da pessoa,  que é o usuário de

substância psicoativa, de ficar perto desse território e ainda assim ter moradia. De

fato, ele tem direito a isso. Mas, como eu disse, o nosso programa está em constante

melhora. Então, tenho absoluta certeza de que essa questão territorial de localização

das moradias está em perspectiva, sendo discutida.

Há duas perguntas ainda, e eu vou tentar responder a elas. Luciene, que fez uma

pergunta  –  obrigada  pelo  elogio  –,  da  iniciativa  do  Município  de  São  Paulo.

Resumindo, ela fez duas perguntas que dizem respeito à diferença entre as políticas

públicas  para  a  população  em  situação  de  rua  e  as  políticas  públicas  para  a

população que faz uso problemático de drogas.
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Temos uma experiência com abertura de abrigos, centros de acolhimento temáticos,

na  cidade  de  São  Paulo.  A  secretária  Luciana  Temer,  de  Assistência  e

Desenvolvimento Social, está responsável por isso. Por exemplo, a gente tem abrigos

temáticos  LGBTs,  abrigos  temáticos  para  imigrantes,  abrigos  temáticos  só para  a

população de rua. Acho que, na região do De Braços Abertos, os abrigos que estão lá

dizem respeito – se pudéssemos caracterizá-los – essencialmente às pessoas que

estão  em  situação  de  extrema  vulnerabilidade  e  fazem  uso  problemático  de

substâncias psicoativas.

A experiência, na cidade de São Paulo, mostra que, se você misturar públicos que

têm um cotidiano muito diferente, em geral dá conflito, e que os assistentes sociais,

como isso é algo novo, não estão muito capacitados a lidar com a situação. Então,

por exemplo, se você misturar pessoa que está em situação de rua com pessoa que é

imigrante, que acabou de chegar em São Paulo – vocês devem saber que há um

fluxo intenso de haitianos chegando no Brasil todos os dias -, isso dá muito conflito.

Eles não falam a mesma língua, têm um cotidiano diferente, têm hábitos diferentes.

Quem vive na rua vai para o abrigo de forma totalmente temporária, em especial nos

períodos  de inverno,  enquanto  a  pessoa que  é  imigrante  fica  durante  um rápido

período e depois sai, porque consegue um trabalho rápido.

Enfim,  a  gente  trabalha,  em  São  Paulo,  para  acolher  as  pessoas  conforme as

especificidades delas. Então optamos por abrir esses abrigos. Mas a gente não está

falando de segregação dentro dos equipamentos da prefeitura – que isso fique muito

bem claro.  A gente  prefere  optar  por  capacitar,  em relação a  diferentes  tipos  de

população, a nossa equipe e os nossos centros, e distinguindo também, porque a

gente  não  precisa  caracterizar  a  população  de  rua  como,  necessariamente,  uma

população usuária de sustâncias psicoativas. Creio que aí está a chave da questão.

Aliás, há muita gente que tem casa e vai à cracolândia usar... Enfim, está ali no fluxo.

Então acho que é esse um pouco do porquê disso.

O Sr. Eduardo de Menezes, da Pastoral da Sobriedade, perguntou se o programa

De Braços Abertos foi totalmente desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo e se

existe alguma iniciativa para a iniciativa privada. Eu não sei se o Sr. Eduardo estava

querendo saber – ele está por aí? – se a gente tem algum tipo de relação com as

comunidades ou não.
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O Sr. Eduardo de Menezes Gama Pinheiro – A questão é se existe um incentivo

fiscal,  como aqui,  em Minas,  em que a  gente tem a Lei  Rouanet,  de incentivo à

cultura.

Aqui tem a lei estadual também. Então, se eu tenho um incentivo de onde eu pago

impostos  e,  com um  percentual  desse valor,  pode-se fazer  uma doação  para  as

comunidades terapêuticas ou para um trabalho, como no caso de vocês, do Abraço.

Se  isso  existe,  é  simplesmente  a  prefeitura  que  banca.  Entendeu?  Até  para  o

deputado talvez essa seja uma opção de se pensar, na possibilidade de incentivar. E

pode ser até a pessoa física, que paga um imposto de renda. Então, se ela pudesse

contribuir.

Sabemos que todo trabalho social é muito difícil. Foi dito até na própria Mesa que

muitas comunidades abrem e fecham porque, para conseguir se manter, existe uma

dificuldade. Vocês têm um trabalho pronto, feito e, se a prefeitura tem essa dinâmica,

essa expertise, devemos aproveitar a experiência de São Paulo e usá-la aqui.

A Sra. Juliana Moura Bueno – Costumo brincar que De Braços Abertos é do tipo do

SUS, público e gratuito. Ele é sempre financiado pela prefeitura, e não existe dentro

dela  uma  rubrica  orçamentária  efetiva  De  Braços  Abertos.  Como  é  gerido  pelas

diferentes secretarias,  cada uma das ações De Braços Abertos  respeita  a rubrica

orçamentária descentralizada. Ou seja, a moradia é paga pelo assistente social; as

frentes  de  trabalho  são  pagas  pelo  trabalho;  os  projetos  de  ressignificação  do

território e de participação social são pagos pela Secretaria de Direitos Humanos. Por

exemplo,  foram  abertos  editais  ou  contratação,  a  depender  do  caso.  Não  temos

evidentemente nenhum tipo de relação com as CTs, então não há nenhum tipo de

repasse ao privado nesse sentido.

Vou terminar agradecendo e pedindo desculpas pela demora. Vocês viram que, de

fato, havia uma diversidade imensa de temas e perguntas a responder, as quais não

queria deixar passar.

Mais uma vez quero agradecer ao deputado Antônio Jorge o convite e, em nome de

Rogério Sottili, agradeço a vocês também.

O deputado Antônio Jorge – Peço licença ao presidente apenas para complementar
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a  questão.  Uma  coisa  curiosa:  temos  uma  regulamentação  federal  muito  pouco

utilizada no Brasil. No Estado talvez estejamos desenvolvendo uma campanha em

relação a isso. Já existe previsão legal federal de que o cidadão comum pode doar

parte do seu imposto devido a entidades sociais, mas não há essa prática. Talvez,

deputado  Léo,  seja  para  nós  uma boa  campanha aqui.  Vamos  conversar  com  o

presidente  Adalclever  Lopes para  fazer  uma  campanha  de  alerta.  Existe  um

mecanismo burocratizado, não há discricionaridade. O cidadão não pode dirigir parte

do seu imposto a essa ou àquela entidade. Ele doa ao Fundo Municipal de Assistente

Social,  que,  por  sua  vez,  constituído  o  fundo,  elege  prioridades  e  distribui  esse

recurso.

Isso é muito importante porque somos a maior carga tributária do mundo e temos

serviços públicos de baixa qualidade, então o cidadão colocar parte de seu recurso

nas mãos da sociedade talvez seja uma boa medida para avançarmos. Mas há um

desconhecimento desse mecanismo, e precisamos incentivar isso.

O presidente – Excelente contribuição do deputado  Antônio Jorge. Trabalharemos

juntos nisso, não é, deputado?

Encerrada  esta  fase,  passaremos,  então,  a  um  breve  intervalo  de  5  minutos.

Teremos um tempinho para um café, um pão de queijo no Salão de Chá.

O  deputado  Antônio  Jorge  –  Vou  pedir  mais  uma  vez  licença  ao  presidente.

Pessoal,  teremos  um debate  agora  sobre  aspectos  judiciais,  uma experiência  da

justiça  terapêutica.  Antes,  vamos  fazer  um  breve  intervalo.  Sei  que  estão  todos

cansados, mas quero pedir que o café não deixe que as pessoas interrompam sua

participação neste evento.

Suspensão da Reunião

O presidente – A presidência vai suspender a reunião por 10 minutos para aguardar

a chegada dos membros da  Mesa para  o 2º  Painel.  Estão  suspensos os nossos

trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Antônio Jorge) – Estão reabertos os nossos trabalhos. Mais

uma vez, quero agradecer a presença de todos.
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2º Painel

Composição da Mesa

O presidente – Convidamos a tomar  assento à Mesa  o Exmo. Sr.  Mário Sérgio

Sobrinho,  procurador  da  Justiça  Criminal  do  Ministério  Público do Estado de São

Paulo; e as Exmas. Sras. Rosimeire Silva, psicóloga do Programa de Atenção Integral

ao  Paciente  Judiciário  Portador  de  Sofrimento  Mental  –  PAI-PJ  –  do  Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais,  mestranda em medicina social,  prevenção da violência e

promoção  da  saúde  pela  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  –  UFMG  –  e

conselheira  titular  do  Conselho  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas;  e  Luciana

Boiteux,  mestre e doutora  em direito  penal,  professora  adjunta  de  direito  penal  e

coordenadora do Grupo de Pesquisas em Política de Drogas e Direitos Humanos da

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente –  Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas aos participantes da mesa, por escrito ou oralmente, e de

outras enviadas pelo formulário disponível no portal da Assembleia Legislativa. Para

melhor organizarmos o debate, os participantes poderão encaminhar suas perguntas

por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de apoio.

Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no

formulário.  Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão

participar. Basta acessar o portal da Assembleia – www.almg.gov.br –, abrir o link com

o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Peço aos nossos palestrantes escusas pelo esvaziamento do nosso Plenário. Hoje

é sexta-feira, é muita ousadia nossa e já são 17 horas. Como aqueles que estão aqui

presentes demonstram interesse pelo  tema,  queria  muitíssimo agradecer  a todos.

Passaremos  a  palavra  ao  Sr.  Mário  Sérgio,  para  sua  exposição  sobre  justiça

terapêutica.

Registro de Presença

O presidente  –  Quero  saudar  e  agradecer  a  presença  da  ex-deputada  Gláucia

Brandão, pessoa importante na política social do município, parceira dessa agenda.

Muito nos honra a sua presença.
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Palavras do Sr. Mário Sérgio Sobrinho

Boa  tarde,  Deputado Antônio  Jorge,  que preside  esta  Mesa,  caras  expositoras,

convidados que estão aqui desde cedo como eu, sendo brindados por uma grande

quantidade de referências e informações de dados que certamente farão com que

cada um saia daqui com mais condições de trabalhar, e trabalhar melhor naquilo que

faz.  Meu  nome é  Mário  Sérgio  Sobrinho,  sou  procurador  de  justiça,  membro  do

Ministério Público do Estado de São Paulo. Venho aqui contribuir singelamente com

um relato de uma experiência feita em São Paulo, há mais de 12 anos. O deputado

Antônio Jorge nos deu a honra de conhecer essa experiência há cerca de um mês e

pouco. Ele verificou, no dia a dia, como se pode trabalhar com essa questão.

Já está tarde, e vocês estão cansados. No entanto peço uma participação de vocês.

Quem já ouviu falar na expressão “justiça terapêutica”? Levante o braço quem nunca

ouviu  falar  nessa expressão.  Bastante  gente.  Quem conhece alguma pessoa que

deixou de pagar pensão alimentícia,  que teve problema com a Justiça, que dirigiu

embriagado ou se envolveu com qualquer situação que a levou à Justiça, em razão

de ter-se excedido com álcool  e drogas? Alguém conhece? Levante o braço,  por

favor, quem conhece alguém que se envolveu com a Justiça por problemas de droga.

É  bastante  gente  também.  Vejam  que uma informação de  uma medida,  de  uma

proposta  que  pode  ser  feita,  poucas  pessoas  conhecem;  por  outro  lado,  várias

pessoas têm conhecimento de situações de companheiros que já foram levados à

Justiça  por  qualquer  situação  e  que  têm  um  histórico  relativamente  próximo das

questões das drogas.

Como  falei  para  vocês,  como  procurador  de  justiça  criminal,  estou  bastante

habituado a trabalhar com processos e casos graves. Com um olhar mais minucioso,

dá para se perceber que a história daquela pessoa poderia ter sido diferente se ela

tivesse,  em  algum  momento  de  sua  vida,  conhecido  algum  programa  de

encaminhamento, de cuidado, de acolhimento, de tratamento. Penso que, quando se

fala na ação da Justiça em relação às pessoas que usam droga, a Justiça não está

querendo ser diferente de nenhum outro sistema. Pelo sistema de educação, passam

pessoas que são dependentes de drogas, usuários abusivos e às vezes abusadores.

Pelo  sistema  de  saúde,  isso  é  comum.  Quem  trabalha  nessa  área  sabe,  nas
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emergências  hospitalares,  quantas  pessoas  chegam  ali  por  quedas  acidentais.  O

histórico mostrará que houve consumo de álcool excessivo, drogas. A Justiça, como

qualquer  outro  serviço  que  acolhe  pessoas,  que  atende  pessoas,  que  dá

encaminhamento a casos, muitos deles sérios, tem no seu público algumas pessoas

que são usuárias abusivas, dependentes ou que se envolveram com certas condutas,

em razão do uso de drogas ou porque estavam vulneráveis.

Gosto de fazer convites. Da mesma forma que o deputado Antônio Jorge esteve em

Santana, cada um de vocês é convidado nosso para fazer o mesmo. Nos próximos

dias  11  de  agosto  e  15  de  setembro,  sempre  na  segunda  terça-feira  do  mês,

realizamos no fórum de Santana, na Promotoria de Justiça de Santana, que fica na

Zona Norte de São Paulo, cujo endereço está aqui, essa reunião da chamada justiça

terapêutica.  Todos  estão  convidados.  Quem  tiver  disponibilidade  e  quiser  nos

acompanhar pode ir lá. Gostaria de fazer parcerias com universidades para pesquisa

sobre esse tema e sobre nossos assistidos e acolhidos. Um ponto que considero

bastante precário em minha proposta é a avaliação, é o seguimento ao acolhido, à

pessoa que entrou no programa. O que houve com ela?

Farei  uma  pequena  abordagem  sobre  as  cortes  de  drogas,  sobre  como  elas

funcionam. É uma realidade americana, mas é só para vocês terem uma referência e

uma noção de um primo distante e bem diferenciado da justiça terapêutica. Falarei

um pouco sobre a justiça terapêutica, especialmente com o olhar que temos sobre

ela, para tratar das infrações de menor potencial ofensivo.

Não tratamos lá os casos mais sérios que levam as pessoas à prisão. O sistema

prisional deve ter um cuidado, um olhar, para o dependente químico, para o abusador

de drogas que está recolhido. Isso é importantíssimo. Vou falar para vocês como esse

trabalho se realiza em Santana e fazer algumas conclusões. Também apresentarei

algumas  ideias  e  peço  a  parceria  de  vocês  com  as  perguntas,  que,  certamente,

enriquecerão a nossa fala.

Eu tinha um filme para exibir, mas a duração é de 11 minutos. Portanto vou deixá-lo

à disposição da organização do evento. Trata-se da ilustração de uma reportagem da

TV Globo sobre corte de drogas e justiça terapêutica, e pode ser acessado pelo link

que está aí com o pessoal da técnica. Vocês poderão assistir e saber um pouco mais
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essa questão.  Quero  aproveitar  a  oportunidade para  falar  um pouquinho sobre  a

história das cortes de drogas.

As  cortes  de  drogas  são  iniciativas  que  existem  há  algum  tempo  nos  Estados

Unidos,  desde meados de 1989.  Na Flórida,  em Miami, começaram em razão de

prisões e  encarceramentos  ligados  a  pequenos  e médios usuários,  traficantes de

pequeno porte, furtadores que se envolviam em delitos, muitos deles na questão da

drogadição. Essa proximidade da droga, para algumas pessoas, do sistema de justiça

e  a  avaliação  de  que  o  sistema  não  lhes  oferecia  nenhum  cuidado  quando

retornavam  ao  convívio  social  –  muitas  vezes  voltavam  ao  sistema  de  justiça  –

motivou os juízes americanos de Miami a trabalhar além da questão da abordagem

direta da Justiça. Trabalharam portanto com uma abordagem de oferta de serviços e

cuidados de saúde para que esses indivíduos pudessem sair do sistema com, pelo

menos, uma orientação, um tratamento, um melhor empoderamento, em relação às

questões das drogas. Esse é o contexto das cortes de drogas, bem sinteticamente,

que começou em Miami e se expandiu por todo o território americano. Hoje há cerca

de  3  mil  cortes  de  drogas  nos  Estados  Unidos,  as  quais  têm  métodos  próprios,

componentes chaves, mas, basicamente, trabalham com a pessoa que prefere ir para

um sistema de acolhimento, de tratamento, de recuperação, a enfrentar a Justiça ou

cumprir uma pena. Lá, em alguns estados, o porte de droga para uso próprio continua

sendo criminalizado. Os delitos paralelos à questão da drogadição também existem,

como aqui.

Uma vez, eu estava numa sessão de corte de drogas e soube do caso de um rapaz

que estava sendo acusado porque furtava combustível  do carro da  firma na qual

trabalhava.  É uma história  sobre  a  qual,  aparentemente,  você pode falar:  ele vai

responder pelo crime de furto, de apropriação indébita ou o que for. Ele, verificando

que havia esse sistema de atendimento de saúde, pediu que fosse para a corte de

drogas porque fazia esses furtos em razão de ser dependente químico, para obter

melhores  e  maiores  recursos  para  comprar  a  droga  de  sua  preferência.

Opcionalmente, ele aderiu ao programa de corte de drogas. Portanto podemos notar

que esse programa não atende somente a pessoa diretamente recolhida por porte de

drogas para uso próprio, mas também por outros delitos com histórico de drogadição
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ou de abuso de álcool, uma droga bastante severa para fim de exposição, que coloca

a pessoa em risco. Ele também pode entrar no sistema de justiça americano.

Os americanos obtiveram grande sucesso com esse programa, a partir do momento

em que eles  conseguiram ter  associações  estaduais,  especialmente  federais,  que

fomentam o estudo à pesquisa e o debate  a respeito  de corte de drogas e uma

associação que congrega até profissionais de corte de drogas. Dessa forma, esses

profissionais contam com maior visibilidade, direcionamento e orientação para que

haja uma técnica, uma maior capacitação para o trabalho que realizam. Dão emprego

para conselheiros, terapeutas, psicólogos que não estão submetidos ao sistema de

justiça. É um sistema paralelo que vai dar apoio, suporte, ao trabalho da Justiça. A

equipe da corte de drogas não é composta só por juiz, promotor e advogado; é uma

equipe multidisciplinar. Aplica-se especialmente a crimes patrimoniais não violentos,

exige análise prévia do cliente, feita pelo promotor; e é um programa intenso que tem

vários requisitos, entre os quais a testagem de drogas que evita a prisão, mas, em

troca disso, o indivíduo se engaja num programa bastante vigoroso. Ele progride por

tempo, mérito e fases, dependendo da sua performance.

Para ilustrar, ali estão os países que utilizam o programa de corte de drogas. O

Brasil está representado pela justiça terapêutica, medida que adota. Não temos corte

de drogas no País. Os Estados Unidos são os que mantêm o maior número de corte

de drogas no mundo, mas outros países também o fazem.

Vou falar do nosso maior e mais central tema, a justiça terapêutica. Essa forma de

atuação começou com base no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, no

princípio  da  proteção  integral.  Isso  deu  a  base,  a  sustentação,  aos  promotores

gaúchos  para  começar  a  fazer  um  trabalho  com  infratores  abusadores  de

substâncias. Esses profissionais verificaram que, além do acolhimento institucional ou

da  atenção que  as  medidas  socioeducativas  dispensavam  a  esses  adolescentes,

quando  eles  instituíram  um  acréscimo  de  atenção  à  questão  das  drogas,  houve

crescimento da condição de vida desses garotos e diminuição da reincidência. Isso foi

divulgado pelos gaúchos para todo o Brasil por volta de 2000 e chegou a São Paulo

por meio de palestras e cursos ministrados por companheiros promotores, médicos,

terapeutas  gaúchos.  Certamente  chegou  a  Minas,  ao  Rio  de  Janeiro  e  a  outras
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regiões  do  País.  Chegou  a  São  Paulo,  em  Santana,  pela  Escola  Superior  do

Ministério Público. E os colegas promotores visualizaram que trabalhávamos com a

lei  dos  juizados  criminais,  que  proporciona  grande  possibilidade  ao  promotor  de

celebrar  acordos  muitas  vezes  voltados  ao  encaminhamento  desses  pequenos

infratores a algum tipo de atividade em que se promova a reflexão, a compreensão a

respeito da drogadição, do uso abusivo, do uso problemático ou da dependência das

drogas.

Essa é uma ilustração de uma palestra que nos foi apresentada em 2000 por um

juiz americano de Miami. Essa outra é a participação de um promotor americano em

2010. À direita,  a equipe da Promotoria de Justiça de Santana, os promotores de

Justiça que trabalhavam e que trabalham com essa medida. Aqui, outra palestra de

uma coordenadora de corte de drogas, aquela moça ali, Tara Kunkel, que falou sobre

como as equipes e as cortes de drogas apoiam o trabalho da Justiça. Tivemos a

felicidade de, no ano passado,  fazer um curso pela Escola Superior  do Ministério

Público  para  divulgar,  no  âmbito  desse  órgão,  a  justiça  terapêutica.  Espero  que

consigamos repetir esse curso a distância, feito pela internet, para levar um pouco

mais de referência e de informação aos interessados.

Só para termos uma ideia, a justiça terapêutica é um programa judicial que visa à

aplicação e ao monitoramento de medidas aos autores de infrações leves que são

usuários  de  álcool  e  droga  para  que  reflitam,  sejam  esclarecidos  a  respeito  dos

efeitos da substância, especialmente os efeitos que ela causou no seu ser para a

prática daquela conduta. Ou seja, o objetivo é mostrar um outro caminho aos jovens,

que  muitas  vezes  nos  chegam,  com  seus  23,  24,  25  anos,  e  que  dirigiam

embriagados,  vão  ser  processados,  mas,  como  são  primários  e  não  têm

antecedentes, o promotor pode propor-lhe uma suspensão do processo com algumas

condições. Quando notamos que aquele jovem está num caminho em que se mostra

um usuário problemático de álcool,  fazemos-lhe uma proposta para que,  além de

cumprir  as  medidas  obrigatórias  por  lei,  também seja inserido,  com frequência,  a

reuniões  de  grupos  como  os  Alcoólicos  Anônimos,  Narcóticos  Anônimos  e  Amor

Exigente. É oferecer a essa pessoa a oportunidade de conhecer um pouquinho a

realidade de alguém que já teve problemas com drogas e conseguiu, com a ajuda do
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grupo, ficar mais estável. Isso é baseado na lei dos juizados especiais criminais, Lei

nº 9.199, de 1995. Notamos que a proposta de multa, pura e simplesmente, ou a de

prestação de serviço à  comunidade algumas vezes não atendiam aquela  pessoa.

Quero  citar  aqui,  literalmente,  o  apoio  indispensável  da  comunidade.  Justiça

terapêutica é um programa que exige uma parceria, uma cooperação entre o juiz, o

advogado, o promotor e as forças vivas da comunidade, pessoas como vocês que

estão aqui e deixam suas casas para ouvir, numa sexta-feira às 17h30min, alguma

coisa sobre um assunto que querem aprender um pouco mais. Temos lá grandes

parceiros dos Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos, do Amor Exigente, do

Nar-Anon e de Al-Anon.

Aproveito  a  oportunidade  para  dizer  que Amor  Exigente  está  presente  com  um

representante. Ele me disse que já faz um atendimento aqui para a Justiça e que

atende a famílias por via do telefone 155, no Estado de Minas Gerais. Então quem for

familiar de dependente, de pessoas que estão usando de forma abusiva as drogas,

acesse pelo  site do Amor Exigente ou pelo telefone 155 e terá a informação e a

atenção desse grupo.

Quero falar  também sobre Nar-Anon,  que é um grupo de apoio às famílias das

pessoas que usam drogas de forma abusiva. Aqui,  em Belo Horizonte, ele atende

pelo número 31-91183620. É um telefone de uma linha de ajuda de Nar-Anon.

Queria  também  dizer  que,  quando  intimamos  os  infratores  para  estarem  lá,

convidamos os familiares, que também vêm para uma reunião, em uma sala como

esta aqui. O promotor organiza essa reunião, chamando todos aqueles casos do mês

de  pessoas  que  se  envolveram  com  porte  de  drogas  para  uso  próprio,  que  se

envolveram com direção sob efeito de álcool, pessoas que se envolveram em crimes

de ameaça, mas com uma história muito clara de que ela decorreu de excesso de

álcool. Faz-se, então, ali a seleção dos casos e as audiências.

Vemos, a seguir, uma foto de um flagrante de uma audiência com o promotor Hélio

Loma, promotor  de justiça de Santana,  que trabalha com esse programa. São as

pessoas  que  são  chamadas  e  os  membros  de  grupos  que  vão  dar  o  apoio

necessário.  Depois  as  pessoas  vão  falar  com  o  advogado,  com  o  juiz,  com  o

promotor, de maneira individualizada. Isso é tratado caso a caso, sendo primárias,
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com bons antecedentes e tendo o perfil, faz-se uma proposta para ela. Se aceitar, vai

para um grupo, onde vai fazer a discussão, ou vai para o Ambulatório Médico de

Especialidades  da  Vila  Maria,  que  também  preciso  citar.  É  um  ambulatório  de

cuidados para pessoas que são abusadores de álcool  e drogas e que também é

parceiro da justiça terapêutica, como também o são os Caps. São equipamentos da

saúde que podem,  de alguma maneira,  receber  essas pessoas e  colocá-las  num

programa ambulatorial de atenção às drogas.

Eu queria destacar aqui algumas características que penso favoráveis dos grupos

de mútua ajuda que são importantes para essa cooperação, para essa parceria entre

AA e NA, Amor Exigente, Al-Anon, Nar-Anon, Associação de Alcoólicos de São Paulo

e a justiça terapêutica. Eles atendem em dias, horários e locais variados. Isso é muito

importante. Eles têm uma capilaridade de rede muito importante porque as pessoas

não precisam parar suas vidas para buscar a frequência às reuniões ou buscar o

atendimento terapêutico. Eles preferem pessoas que têm ou pensam ter problemas

com drogas. Eles ainda são grupos independentes e trabalham gratuitamente. Eles

visam, na sua proposta, que haja moderação e se caminhe para a abstinência do uso

do álcool e das drogas. O que é mágico no grupo para mim é a participação ativa das

pessoas que integram o grupo nos processos, nas ações de recuperação de outras

pessoas.  Quando  eles  já  estão  bem,  estáveis,  passaram  por  um  acolhimento,

poderão começar a ajudar na recuperação de outras pessoas.

Isso aqui  é uma ficha de frequência. As pessoas recebem essa ficha em mãos

quando  aceitam  ingressar  no  programa,  seja  pela  transação  penal,  seja  pela

suspensão no processo. Eles levam a ficha para o grupo, este vai dar um carimbo,

que é o atestado de frequência, que ele próprio traz de volta para o grupo. Vou falar

desses  números  rapidamente,  somente  para  a  gente  sintonizar.  Em  média,  as

pessoas que entram no programa, 50% delas conseguem finalizar o período de três,

quatro ou cinco meses frequentando reuniões ou indo às sessões do AME da Vila

Maria. Então, em média, 50%. O valor está abaixo em 2014 porque não chegamos a

finalizá-lo ainda.

Aqui é um levantamento feito pela AME da Vila Maria mostrando que quase 70%

das pessoas de um grupo que chegou para eles saem dali em condições melhores
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que as condições em que entraram, com esse encaminhamento que a justiça faz e

esse acompanhamento somente da frequência da pessoa, mais nada. Ali são grupos

majoritariamente de homens. Esses são os locais em São Paulo em que se trabalha

com esse programa. São José dos Campos tem um trabalho magnífico chamado

Comarca Terapêutica. Há algumas localidades que estão começando a se estruturar

e pensar nisso. Santana faz isso há 12 anos. O Fórum Ipiranga também. Já fui a

alguns  locais  recentemente  para  ajudar  as  pessoas  a  se  organizarem.  Mogi  das

Cruzes é  um deles,  aí  estamos começando com uma aproximação para  oferecer

mesa para os promotores trabalharem. Só para lembrar, em São José dos Campos

há  a  Comarca  Terapêutica.  Quem  gosta  do  Facebook  vai  encontrar  Comarca

Terapêutica lá, que é uma forma de conhecer um pouquinho mais esse projeto de

uma  cidade  do  interior  do  Estado  de  São  Paulo  que  conseguiu  localmente

desenvolver  o  seu  programa,  com  suas  forças,  com  sua  capacitação  e

especialização.

Aqui são os estados que têm esse programa. Tenho isso por informação, não está

levantado de forma estatística ou sistematizada, é só para termos uma referência.

Logicamente que há mais estados que fazem isso. Hoje ouvi falar do Maranhão. A

colega que falou sobre alcoólicos anônimos falou do Maranhão como um trabalho de

justiça terapêutica.

Aqui  são  os  delitos  em  que  mais  frequentemente  podemos  aplicar  a  justiça

terapêutica. Vou encerrar minha fala, pois já passou o meu tempo. Só para pontuar,

quando a gente faz esse tipo de intervenção – a maior parte de vocês não conhecia a

proposta da justiça terapêutica –, é com intuito de que vocês, tendo essa informação,

possam de alguma maneira contribuir: se você é membro de grupo, fazer o carimbo

da pessoa que foi encaminhada pela justiça; se você é um servidor da saúde, por que

não conversar com o sistema de justiça para que talvez encaminhe algumas pessoas,

que talvez não entrassem pela sua porta se fossem chamadas pela saúde? Se você é

alguém da própria justiça, por que não conversar com o sistema de mútua ajuda e

com a comunidade?

Então, podemos abrir os nossos leques e intervenções para fazer um pouquinho

mais  pelas  pessoas que estão  ainda com problema de álcool  e drogas.  Quem é
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advogado, promotor e juiz pode fazer isso no caso concreto, analisando o caso e

pensando: “Esse moço aqui, olhe a história dele. Há internação, Caps, agora vem

aqui  porque  está  com  porte  de  droga  para  uso  próprio,  porque  está  dirigindo

embriagado”.

Ou seja, posso fazer um pouquinho mais e colocar para ele uma medida que seja

minimamente  adequada.  Penso  que temos  de fazer  isso  de  uma forma bastante

simples, sem complicar as coisas. Se eu for esperar que o meu fórum tenha uma sala

bonita como esta para fazer uma reunião ou que tenha um microfone para falar com o

meu público, vou ficar na praia. Então, façam como puderem. Se você puder reunir as

pessoas no canto do saguão e conversar  com elas,  se puder  ter  o apoio de um

membro dos Alcoólicos Anônimos, do Amor Exigente ou de alguém que venha de

Caps  ou  de  um  ambulatório  de  saúde,  faça  isso:  encaminhe  um  caso  e  veja  o

resultado.  Se  esperarmos  revoluções  mirabolantes,  elas  não  vão  acontecer.  Lei,

existe.  O  Conselho  Nacional  de  Justiça  tem  a  Resolução  nº  9,  que  apoia  os

encaminhamentos  dos  usuários  de  drogas,  das  pessoas  flagradas  com  porte  de

drogas para uso próprio para o sistema de saúde. A lei não proíbe que se faça isso;

basta a iniciativa e a ação dos agentes, dos atores. Recomendo a quem puder que

entre no YouTube e assista a este filme: Justiça terapêutica: é possível fazer! É uma

compilação  de informações  e  depoimentos  dos  quais  vocês  podem tirar  algumas

referências  e que podem divulgar  de  alguma forma para outras  pessoas também

interessadas em divulgar o tema da justiça terapêutica.

Quero  agradecer  muito  a  vocês,  que estão  aqui  até  este  horário,  ao  deputado

Antônio  Jorge,  e  à  organização,  na  pessoa  do  Marcelo,  o  carinho  que  tiveram

conosco  e  a  forma  amiga  com  que  nos  receberam.  Ao  final,  deixo  o  e-mail  da

promotoria para aqueles que queiram mandar alguma mensagem ou procurar mais

informações. Nesta apresentação há também algumas referências bibliográficas, para

quem quiser  estudar.  Às vezes,  os estudantes querem fazer  um trabalho sobre o

assunto e têm aqui uma primeira referência para os estudos. Estou à disposição para

conversarmos mais e para responder às perguntas dos senhores. Obrigado.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  –  Agradecemos  ao  Dr.  Mário  Sérgio  sua  brilhante  exposição.  Os
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nossos  amigos  do  BMA estão  presentes  e  deixaram  um  material  informativo  no

saguão. Também há outros grupos presentes, como Amor Exigente. Quero saudar a

todos e agradecer a presença.

Aproveito para fazer um convite a todos: estamos reunindo esforços para aprender

com o Dr. Mário Sérgio e com o Dr.  Carlos André, procurador-chefe do Ministério

Público,  com  quem  já  estive,  e  trazer  a  prática  para  Minas  Gerais.  Isso  já  está

incipiente; estive pessoalmente lá e sei que é um trabalho emocionante, que ajuda a

salvar muitas pessoas e, principalmente, oferece uma alternativa a mais. Como foi

dito aqui por diversas vezes, é mais uma iniciativa nessa necessária pluralidade de

ofertas de tratamento e saída para os dependentes químicos. Com a palavra, para

sua exposição, a Sra. Rosimeire Silva.

Palavras da Sra. Rosimeire Silva

Obrigada, deputado. Quero começar agradecendo o convite para participar desta

Mesa  e  pedindo  licença  para  fazer  uma  correção  extemporânea  à  minha

apresentação.  Na  verdade,  fui  consultada,  mas  me esqueci  de  agregar  algumas

apresentações que me são muito caras. Então, sou hoje psicóloga da equipe do PAI-

PJ, de que tenho muito orgulho, mas também sou militante da luta antimanicomial, do

Fórum  Mineiro  de  Saúde  Mental  e  da  Rede  Nacional  Internúcleos  da  Luta

Antimanicomial.  Nessa condição, representando esse coletivo e esse pensamento,

tenho  hoje  a  função  de  conselheira  nacional  de  Políticas  sobre  Drogas.  Sou

conselheira do Conad neste momento, e estou aqui representando o PAI-PJ.

Devo  começar  esclarecendo  que  o  PAI-PJ  não  é  um  serviço  da  justiça

especializado na questão das drogas. O PAI-PJ é uma política e um serviço da justiça

de  Minas  Gerais  que,  pioneiramente,  introduziu  no  campo  do  direito  uma  nova

resposta para o chamado louco infrator. Ou seja, a justiça mineira, por meio dessa

política que sustenta há 15 anos, não recuou diante da loucura.

Não recuando diante da loucura, não recuamos também diante da nova face da

loucura, que é a adição às chamadas drogas. Talvez isso tenha sido, de fato, o laço

que nos fez participar dessa Mesa. Ainda que a gente se sinta um pouco, não tanto,

dentro da própria praia, mas, ao mesmo tempo, sem estar fora dela. Não é um tema

que nos é estranho, não é um tema diante do qual nós não tenhamos posição e algo
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a  dizer,  a  partir  da  própria  experiência  desses  15  anos  de  trabalho.  Mas  acho

importante começar dizendo, afinal, o que é o Pai-PJ.

Pai-PJ é Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário. Um pouquinho da

sua  história.  Fazendo  acontecer  o  que  até  então  não  se  mostrava  possível,  o

Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais se insere na cidade de Belo Horizonte, inicialmente, e altera sua geografia.

Uma cidade que, por acolher e sustentar a inédita articulação entre Justiça e Saúde,

escreve de modo muito distinto e particular o seu nome, Belo Horizonte, na história da

reforma psiquiátrica brasileira.

Talvez fosse mais justo falarmos de alteração de mapas, posto que a orientação de

cada sujeito pelo território se faz sempre de modo singular. Pode-se perguntar o que

nesse solo fecundou tal possibilidade. Nós não temos dúvida. Foi o engajamento de

um  pensamento  vivo  e  subversivo  a  uma  prática  clínica,  social  e  jurídica,

efetivamente inovadora. Essa prática e essa articulação se materializam num intenso,

apaixonado  e  árduo  trabalho  de  militância  e  articula  militantes  da  causa  do

inconsciente,  da  psicanálise  à  militância  antimanicomial.  Ou  seja,  aqueles  que

souberam, nesse país, sustentar o fim dos manicômios como condição prévia para o

tratamento da loucura, produzindo, então, um novo encontro entre “psis”, loucos e

juízes. Mediado pela proposta formulada pelo movimento social,  esse encontro da

saúde mental com a Justiça não teve o mesmo e velho desfecho. Dessa vez, ao se

darem as mãos, Justiça e Saúde não voltaram as costas para a loucura. Aliaram-se

para  poder  enfrentar  o  que  de  pior  seus  saberes  haviam  produzido:  a

inimputabilidade, o silêncio de morte, a periculosidade e o manicômio judiciário.

Militantemente,  ou  seja,  articulando  saber  e  fazer,  a  luta  antimanicomial  e  a

psicanálise inauguraram, entre nós, a possibilidade de retorno à humanidade para os

chamados loucos infratores, sujeitos condenados à condição de mortos-vivos a quem

o direito  e a saúde tinham suprimido o direito à responsabilidade,  portanto,  havia

suprimido a sua humanidade. Além disso, soubemos interpelar e contrapor discursos

firmemente estabelecidos para editores de futuros cinzentos e pálidos, formulando, no

interior de uma prática coletiva e sensível, um conhecimento absolutamente inédito. O

suporte dessa experiência foi a existência e a sustentação de uma política pública de
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saúde  mental  claramente  inspirada  pelos  princípios  da  luta  antimanicomial  e  o

consequente funcionamento dos serviços criados por essa política.

Em  Belo  Horizonte,  no  momento  preciso  de  sua  história,  quando  já  se  havia

introduzido  na  política  de  saúde  mental  da  cidade  a  decisão  de  romper  com  a

segregação e com a exclusão como modos de tratar o que no humano transborda,

tensionando  e,  por  vezes,  rompendo  os  laços  que  nos  mantém  conectados  aos

semelhantes e à vida, criou-se, enfim, a possibilidade de acolhimento para o estranho

do estranho. Aquele que havia atravessado a fronteira da normalidade e da lei e que,

pelo seu ato, foi transformado em figura não humana.

Acho importante dizer que na leitura da política de drogas atual esse é um dado

muito sensível e talvez seja esse um ponto de encontro entre a experiência do PAI-PJ

e a política de droga. A nossa legislação atual também retira dos usuários de drogas a

condição de humanos. Ela os transforma em não cidadão, em sujeitos absolutamente

destituídos de humanidade e alçados à condição de inimigos sociais.

A transformação operada no campo da saúde mental, a partir  de 1993, tem sido

fecunda  e  tensa  desde  o  início.  Tal  tensão  e  fecundidade  possibilitou  o

estabelecimento de uma nova prática clínica e social ao mesmo tempo em que se

operou para gradualmente superar o hospital psiquiátrico. Decorridas mais de duas

décadas e já firmemente colocada como realidade, tem-se, às vezes, a impressão

falsa de que tudo ocorreu de modo natural ou meramente evolutivo.

Nos cabe, então, fazer um alerta: a passagem de uma lógica a outra não foi fruto de

uma evolução natural dos fatos, do correr simples dos dias. O hospital psiquiátrico

não se converteu e nem se converterá em serviço substitutivo. Um gesto de ruptura

será sempre  necessário  para fazer  surgir  algo verdadeiramente novo.  Do mesmo

modo,  a mudança da ordem das coisas no mundo jurídico não se deu por  mera

evolução. O que realmente se tornou inovador foi a possibilidade inédita de colocar

no centro dessa rede de atenção e cuidado o sujeito, acompanhando a sua trajetória,

secretariando de perto, como mais um recurso do qual ele pode se servir e ao qual

pode se conectar para se desenrolar, se desembaraçar dos embaraços que a sua

diferença singular pode lhe apresentar nas suas relações de convivência.

A proposição do Pai-PJ  pretendeu tratar  uma crise instaurada em 1993 entre  a
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justiça e  a  saúde mental,  mas,  com tudo isso,  a  novidade que se revelou  desse

tratamento da crise foi a possibilidade inédita de dispensar o manicômio judiciário

como lugar para os loucos infratores. A resposta encontrada pela crise substituiu a

prática reacionária  do  manicômio  pela  inclusão dessa população nas políticas  de

atenção  à  saúde  mental,  sem  desprezar  a  importância  do  tratamento  jurídico  na

solução de cada caso.

Essa  política  inovadora,  enfim,  se  integra  aos  princípios  constitucionais  e

fundamentais dos direitos humanos, às diretrizes da reforma psiquiátrica, indicada na

Lei  nº 10.216,  e essencialmente resgata a humanidade do portador de sofrimento

mental  infrator,  como nos  orientou  Lacan,  para  que  nossa  prática  corresponda à

esperança que palpita em todo ser condenado de se integrar no sentido vivido.

Desse modo, criaram-se as condições necessárias para que o paciente judiciário

receba  seu  tratamento  em  saúde  mental  e  tenha  um  acompanhamento  de  sua

sanção penal, de modo individualizado, particular, na medida de sua possibilidade,

capacidade e responsabilidade. Apresentamos como fundamental a abertura para um

trabalho  intersetorial,  multidisciplinar  em  condições  de  dispensar  o  véu  da

periculosidade que encobriu  por  mais  de  um século  as  possibilidades inéditas  do

sujeito, do louco infrator, que, desde sempre, deveria ter sido considerado como um

sujeito de direitos.

De algum modo estamos esclarecidos de que o caminho passa pela necessidade

de transmitir e assegurar a cada um que é considerado paciente judiciário que pode

ser dispensado de se esconder, sob as vestes do perigo; que pode ser chamado a se

apresentar  do  seu jeito  e  responder  publicamente  pela  sanção penal  que lhe  foi

aplicada, fazendo uso dos espaços de convivência abertos da cidade, pelos múltiplos

meios, para ampliar seus recursos de sociabilidade. Não estamos entre aqueles que

acreditam que a questão do louco infrator é um problema exclusivo da saúde pública,

que a execução da sanção penal deve passar por fora do campo de competência do

direito penal, sendo o juiz apenas um burocrata, que recebe e anexa ao processo as

comunicações encaminhadas pelos serviços de saúde onde o paciente judiciário faz o

tratamento.

A nossa experiência nos ensina que o fato de alcançar o direito de ter acesso ao
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tratamento de saúde, que corresponde à singularidade clínica e social do cidadão,

não o dispensa do dever de responder pelo seu ato, comparecendo em audiências,

atravessando  os  rituais  dos  dispositivos  jurídicos,  subjetivando  sua  posição  na

relação com a lei que organiza o social, no qual habita.

A ação do PAI-PJ visa a alcançar,  portanto,  o encontro entre diversos atores e

instituições.  A efetividade  na  garantia  dos  direitos,  na  redução  da  violência  e  na

acessibilidade ao projeto de saúde singularizado. A experiência do PAI-PJ ensina que

as soluções relativas ao tratamento do louco infrator  não se encontram na forma

autônoma,  nem  podem  ser  postas  em  prática  a  poucas  mãos.  Exigem  o

comprometimento  coletivo  dos  diversos  atores  que  atravessam  seu  campo  de

intervenção. É assim que tem sido possível, nos 15 anos de funcionamento do PAI-

PJ,  manter  como prioridade absoluta que o tratamento dos  loucos  infratores seja

realizado na rede SUS, segundo os princípios orientadores de atenção psicossocial

ao portador de sofrimento mental, desenhados pela política da reforma psiquiátrica e

sustentados nos princípios da luta antimanicomial.

Apesar dos constrangimentos relativos ao jogo de forças em ação nas arenas de

discussão, próprios da natureza heterogênea dos discursos, para alcançar esse fim é

preciso sustentar, como horizonte, a luta decidida, por meio de uma trajetória muito

particular.  Nem  sempre  iluminada,  mas  que  considera  a  complexidade  e  amarra

soluções a singularidades normativa, jurídica, social e clínica relativas a cada caso.

Por vício de ofício, e para não recuar diante da nova loucura da adição às drogas,

que é o tema deste debate, tomamos por referência sobre as drogas o que diz uma

antiga lei romana: “Droga é uma palavra indiferente, em que cabe tanto o que serve

para matar, como o que serve para curar, e os filtros do amor. Mas a lei só reprova o

que  for  usado  para  matar  alguém”.  Talvez  num  ensinamento  muito  importante  e

fundamental aos debates atuais da legislação sobre drogas.

Tenho 5 minutos, então irei direto ao ponto. Deixarei a Luciana tratar de uma das

consequências  da  aplicação  da  atual  Lei  de  Drogas,  recolhendo  apenas,  da

elaboração que ela faz, o que me parece absolutamente importante e orientador no

trato dessa legislação. A Luciana adjetiva a aplicação da atual lei de drogas como

responsável  pelo  vertiginoso  encarceramento  no  Brasil.  O  adjetivo  vertiginoso,
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entendo, deve nos tocar e mobilizar, de forma muito particular, na direção de buscar

uma regulação que seja mais  justa para a questão das drogas.  Uma redução de

danos do poder punitivo,  que tem tratado a lei  de drogas com encarceramento e

morte.

Além  do  expressivo  e  massivo  encarceramento  que  a  Lei  de  Drogas  vem

produzindo neste país ao longo dos últimos anos, há um dado mais silenciado e não

menos  cruel,  o  da  mortalidade,  que  tem  relações  com  a  aplicação  também  da

chamada Lei de Drogas. As mortes por causas externas no Brasil ocupam hoje, na

população em geral, o 3º lugar das causas de morte da população. Ocorre que, se

para  a  população  em  geral  ela  se  apresenta  em  3º  lugar,  para  a  juventude,  e

especialmente  para  a  juventude  pobre,  negra  e  analfabeta  –  deste  país  ela  é  o

primeiro  motivo  de  morte.  Motivo  suficiente  para  que  a  sociedade  brasileira  se

mobilize para buscar alterar essa resposta às drogas que temos dado desde 2006.

Acho importante ainda dizer que, se é intento da Lei de Drogas proteger a saúde

pública, é preciso reconhecermos que não é isso que a lei vem cumprindo. Além das

mortes,  temos  um  número  bastante  expressivo  de  ocorrência  de  morbidades,

decorrente especialmente da violência que cerca o comércio e a circulação de drogas

ditas ilícitas no País. Não é pequeno, é absolutamente expressivo o gasto de recurso

público e o número de vidas perdidas.

Para concluir, numa Mesa que pretende tratar da justiça, só há uma coisa a mais a

dizer: é preciso que a gente tenha uma lei, é preciso que a questão das drogas seja

respondida  pelo  Estado e  não pela  esfera  do  direito  penal.  É  preciso  afastar  as

drogas da legislação penal porque já está evidente que os danos produzidos pela

aplicação da Lei de Drogas são infinitamente superiores aos causados pelo consumo.

Durante o debate da Mesa anterior, se não me engano era a sargento quem fazia

uma intervenção  sobre  a  escola,  dizia  algo  que me pareceu  muito  importante,  a

dimensão da parte da escola na ação preventiva. Tenho pensado ultimamente que é

preciso  tratar  a  prevenção  na  escola  a  partir  da  permanência  nela.  Quando

comparamos  os  dados  de morte com os de  encarceramento  e os  levantamentos

epidemiológicos sobre o consumo de drogas, encontramos o mesmo retrato: os que

morrem, assim como os que são presos e os que estão na cena pública de consumo
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de drogas, são jovens, são negros, são pobres e analfabetos. Temos aí evidente uma

ação preventiva, não para trazer subsídios técnicos e teóricos sobre a droga, mas

esclarecer a escola porque ela é fator de proteção para o encarceramento e para a

morte.  É  preciso  que  a  escola  entre  numa  roda  de  redução  de  danos  efetivos.

Obrigada.

O presidente – Agradeço à Rose sua brilhante exposição. Com a palavra, a Sra.

Luciana Boiteux.

Palavras da Sra. Luciana Boiteux

Boa tarde, quase boa noite, a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer,

na figura do deputado Antônio Jorge, o convite para vir a esta Casa. Quero saudar os

companheiros  da  Mesa.  É  um  tema  de  suma  importância:  prevenção,  drogas  e

juventude. Eu, como advogada e professora de direito penal, vou procurar dar uma

abordagem jurídica a partir de pesquisas realizadas sobre a temática, notadamente

sobre a questão do encarceramento de traficantes nos últimos anos no Brasil.

Antes de mais  nada – e isso foi  mencionado pela Juliana,  na  Mesa anterior  –,

queria dizer que este é um momento muito importante para falar de juventude, pois

estamos prestes a presenciar um grande retrocesso, caso seja aprovada a redução

da  maioridade  penal  na  semana  que  vem.  Falamos  de  educação,  prevenção  e

escola. Como professora de direito penal, não posso deixar de fazer esse grande

alerta de que nos espera uma tragédia, caso seja aprovada a redução da maioridade

penal. O que isso tem a ver com justiça e política de drogas?

Em primeiro lugar, quando pensamos na lei, em tese, na aplicação da lei, vemos

que há um espaço muito grande. As pessoas tendem a se apegar ao texto da lei e a

imaginar que o simples fato de uma conduta estar criminalizada, por si só, é condição

para resolver a questão. É quase como uma atribuição de significado, um alcance à

interdição prevista na norma, como sendo a resolução de todos os problemas.

Costumo dizer aos meus alunos que as pessoas que praticam crimes não ficam

olhando o Código Penal nem vendo a quantidade de penas. Brinco com meus alunos:

vou praticar um roubo ou um furto? Vou praticar um furto, porque a pena do roubo é

mais alta. Assim como o jovem também não escolherá praticar um crime só porque é

menor  de  18  anos.  Não  é  isso.  É  necessário  que,  para  discutirmos  esse  tema,
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estejamos baseados em evidências  concretas de como a lei  é aplicada e de seu

efeito no resultado que se espera, que é a prevenção da violência e da criminalidade.

Nesse sentido, quando se olha para a lei sobre droga, por vezes, se faz alguma

confusão. Talvez deveria iniciar com um esclarecimento. O art. 28 da nossa lei  de

2006 ainda mantém como crime a conduta do usuário,  assim como a conduta do

cultivo para uso próprio, mas não mais permite a aplicação de uma pena privativa de

liberdade, o que, em tese, foi um grande avanço. Há tantas pesquisas realizadas, e

os senhores devem saber sobre o fator criminógeno da própria prisão. Ou seja, levar

usuários  à  prisão  não  gera  nenhum  resultado  bom.  O  próprio  programa  Justiça

Terapêutica, que o promotor apresentou, trabalha justamente com a concepção de

que vamos evitar ao máximo a aplicação da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, o art. 28 da Lei de Drogas, Lei nº 11.343, que completa, no ano que

vem,  10  anos  e  não é  nem  mais  tão  nova assim,  estabelece penas alternativas.

Porém, essa mesma lei não faz uma diferenciação concreta. Agora é entre usuários e

traficantes. Essa discussão está nos jornais, no tema do dia. Demorou algum tempo.

Venho falando isso desde 2006, mas finalmente estamos começando a nos debruçar,

pelo menos do ponto de vista público, sobre essa questão. Quem são os usuários

que estão tendo esse contato com a Justiça? Por outro lado – e essa foi a pesquisa

mais aprofundada que fiz –, quem são os que não são considerados usuários, mas

são flagrados com a posse de substâncias consideradas ilícitas pela nossa lei, por

uma imposição de tratados e convenções internacionais? O Brasil segue fielmente

uma política pensada na perspectiva proibicionista, entendendo que a forma de lidar

com o abuso de substâncias é a interdição legal e a colocação desse comércio e

produção de qualquer tipo de transação na esfera da ilegalidade.

Portanto,  no  Brasil,  avançamos  porque  reduzimos  essa  intervenção  sobre  o

usuário, que é considerada uma política positiva, mas observamos que, na realidade,

essa lei, primeiro, não resolveu o problema, ou seja, continuamos com a questão da

dependência ou do uso cada vez mais intensa. O crack é o que está mais visível hoje,

mas  não  tínhamos  esse  problema  quando  as  primeiras  proibições  foram

estabelecidas no início do século XX. Então, é importante dizer também que essa

questão do  crack e essa forma de intervenção que foram tratadas inclusive na lei

anterior, uma questão que está na ordem do dia, não existiam.
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Ou seja, o fenômeno do crack hoje é fruto também desse mesmo sistema que não

conseguiu reduzir o consumo ou obter um resultado favorável por meio da proibição.

Estamos  num  sistema  proibicionista.  Como  ele  funciona?  Numa  pesquisa  que

concluí  em  2009,  analisamos,  no  Rio  e  em  Brasília,  todos  os  processos  de

condenação por tráfico do fórum central do Rio de Janeiro e de Brasília. Falei nós

porque foi  uma pesquisa realizada pela UFRJ e pela UnB. Qual  não foi  a  nossa

surpresa ao  visualizarmos,  naqueles  condenados nos  processos,  uma figura bem

diferente daquela que a mídia mostra, especialmente no Rio de Janeiro? Tudo que

acontece  no  Rio  de  Janeiro  ganha  manchete:  morro,  violência,  favela,  traficante

armado, comunidades dominadas.

O que verificamos? A grande maioria  dos condenados por tráfico são pequenos

traficantes. Foram presos com pequenas quantidades de droga relativamente. Alguns

deles foram condenados por ínfima quantidade de drogas. Recentemente tivemos a

notícia de uma pessoa condenada como traficante que portava 0,2g de maconha.

Isso  existe  em  todo  o  País.  A maioria  deles  não  estava  armada.  Foram  presos

sozinhos ou com mais uma pessoa. Não eram quadrilhas organizadas, muito menos

pessoas violentas. Pelo menos no momento da prisão, não demonstravam isso. A

grande maioria estava presa por combinações entre cocaína e maconha.

Quais foram as penas que essas pessoas receberam? A grande maioria recebeu

pena acima de cinco anos, que atualmente é a pena mínima do art. 33. Não quero

entrar em questões jurídicas, mas é importante que vocês entendam isso. O art. 33 é

o que pune o tráfico de drogas. Ele não estabelece nenhuma intenção. A pessoa pode

até  estar  entregando gratuitamente  determinada quantidade de droga e  vir  a  ser

enquadrada como traficante. A distinção que se estabelece é o elemento subjetivo. Se

a intenção é o consumo pessoal, ele responderá como usuário, pelo art. 28. Se não

se verifica essa intenção de uso pessoal, ele responderá pelo art. 33. Isso hoje, na

prática, dá uma diferença enorme. O usuário pode ser encaminhado para um juizado

especial, para um procedimento que estabelece transação penal, penas alternativas e

outras  medidas não privativas de liberdade.  Esse usuário sequer  pode ser  preso,

porque a lei assim o determina. Não há auto de prisão em flagrante para usuário. Por

outro  lado,  se aquela autoridade que primeiro  lidar  com aquela  pessoa tipificar  o
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crime  como  tráfico,  aquele  sujeito  provavelmente  ficará  em  prisão  provisória,

aguardará preso o transcurso do processo e será condenado na grande maioria dos

casos a uma pena de cinco anos ou mais.

Quem é que faz essa distinção? Nos casos que analisei, não posso generalizar isso

para todos os locais. Era a polícia que fazia essa distinção e raramente o Judiciário

alterava essa tipificação inicial  feita  pela polícia.  O que a leitura da sentença nos

mostrava? Os policias, especialmente no Rio de Janeiro, tropeçavam em pessoas

que  eles  consideravam  traficantes.  A  narrativa  era  muito  semelhante:  fulano  e

beltrano, em rotina em comunidade conhecida como ponto de venda de drogas, se

depararam com fulano e beltrano. Na aproximação, eles correram ou foram flagrados

e não ofereceram resistência. São levados à delegacia e, posteriormente, ao presídio.

A polícia não tem nenhuma dificuldade para encontrar essas pessoas.

Estimo que a grande maioria dos que estão nos cárceres do nosso Brasil sejam de

um perfil muito semelhante a esse que identifiquei no Rio de Janeiro e em Brasília. O

tráfico é a segunda maior incidência nos percentuais de crimes, só perdendo para os

crimes  patrimoniais.  A maioria  dos  que estão  presos  hoje  no  Brasil  são  pessoas

condenadas pelo tráfico de drogas, sem que tenhamos conseguido alterar em nada a

dinâmica do mercado ilícito e sem que se tenha conseguido resolver a questão do

abuso ou do consumo.

É importante analisarmos o ponto de vista qualitativo. Eu não tinha acesso a todos

os detalhes do processo, mas, na análise, na leitura das sentenças, pude verificar o

que a minha intuição me dizia a partir desses dados.

Possivelmente – esta é uma possibilidade, não uma certeza – um grande número

deles é de usuários que foram confundidos com traficantes e que estão submetidos a

regime fechado, até há bem pouco tempo, aliás, proibidos de progressão de regime.

Nesse  sentido,  o  que  a  gente  visualiza?  Que  o  papel  da  justiça  criminal  nessa

intervenção, nesse mercado ilícito, não tem gerado nenhum sucesso, pelo contrário,

ela leva ao incremento da violência, e vou dizer por quê.

Dos casos que analisei, a maioria era de primários sem prévio envolvimento com o

sistema penal.  Vamos  imaginar  a  situação  de  um  usuário  que  podia  até  vender

pequenas  quantidades.  Um  réu  primário  é  enviado  para  uma  penitenciária,
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possivelmente com algumas questões: é jovem, sendo que a maioria é de negros.

Essas  pessoas  são  inseridas  no  contexto  de  um  sistema  penitenciário  falido,

absolutamente  assoberbado,  sem  nenhuma  condição  de  recuperação  ou  de

ressocialização, e certamente vão sair de lá – já dizia nosso ministro, e não eu – na

escola do crime. Eles vão fazer uma escola. O que a escola não ensinou a eles o

crime vai ensinar dentro da penitenciária. É isso que vai acontecer. Esses jovens vão

sair de lá com uma ficha suja, sem condições de inserção efetiva, quiçá na sociedade

ou no mercado de trabalho. O que essas pessoas vão fazer? Possivelmente, vão

começar a praticar outros crimes, pequenos delitos. Eles vão ter uma rede, vão criar

uma rede  de  convivência  muito  importante  dentro  da  penitenciária,  que  é  o  que

acontece, vide o PCC em São Paulo. O que foi o PCC senão fruto da solidariedade

dos encontros, da quantidade absurda de presos que há em São Paulo? É essa

angústia que venho compartilhar com os senhores.

O que fazemos diante dessa situação? A pretexto de proteger a saúde pública, não

estamos  resolvendo,  quiçá  estamos  piorando  porque  hoje  temos  o  crack,  e  não

tínhamos o crack. Estamos dando acesso gratuito à escola do crime chamada prisão.

Estamos gastando absurdos com esse superencarceramento. A palavra é essa. O

Brasil está na não honrosa 4ª posição entre os países que mais encarcera pessoas,

só  perdendo  para  Estados  Unidos,  China  e  Rússia.  Além  disso,  há  a  taxa  de

crescimento de presos por tráfico, que eu analiso, depois posso enviar alguns textos

com esses dados. Não queria trazer tabelas, mas tudo isso está documentado em

várias pesquisas que já realizei.  A quantidade de presos por tráfico e o índice de

crescimento é maior que o dos demais delitos.

Há a questão das mulheres também, que eu não poderia deixar de falar. O tráfico

de drogas hoje é o que mais encarcera mulheres no Brasil, na América Latina e em

todo  o  mundo.  No  Brasil,  os  números  são  estimados  por  baixo  porque  nossas

estatísticas não são seguras. Elas apontam que mais de 60% das mulheres estão

presas por tráfico. Há cadeias e penitenciárias em que 100% das mulheres estão

presas por tráfico pelo Brasil afora. A prisão não foi pensada por mulheres nem para

mulheres. A prisão afasta essas mulheres e as suas famílias, e a maioria delas é de

mães  e  cabeças  da  família,  ou  seja,  são elas  que sustentam  seus  filhos.  Essas
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mulheres também estão sendo excluídas da sociedade, e qual o tipo de tráfico elas

praticam? O pequeno tráfico. As mulheres não têm nenhuma posição de liderança,

ou,  raramente,  chegam  às  posições  de  liderança,  no  mercado  ilícito,  que  é  um

mercado também controlado por homens. Essas mulheres estão também insuflando

as  estatísticas  penitenciárias.  Esse  vertiginoso  crescimento  é  ainda  maior  nas

estatísticas referentes às mulheres em relação aos homens. Muitas delas, aliás, são

usuárias. Essa questão de gênero e drogas é importante.

Hoje, no Rio de Janeiro, organizei um evento. Saí de lá para vir para cá. Falávamos

justamente que hoje, dia 26 de junho, é o dia que internacionalmente a ONU propôs

para  ser  o  Dia  Internacional  de  Combate  às  Drogas.  Algumas  pessoas  pensam

diferente.  É  o  dia  para  refletirmos:  esse  combate  que  estamos  construindo  tão

firmemente, por meio do direito penal, fracassou totalmente ou teve muito sucesso?

Ele fracassou totalmente, se pensarmos que não reduziu as mortes e o consumo de

drogas.  Portanto,  em relação aos  seus  objetivos declarados,  nenhum sucesso foi

alcançado.

Por outro lado, podemos dizer que foi um sucesso retumbante, se a intenção dessa

política era encarcerar pobres, jovens e mulheres. Podem dizer que a proposta da

nossa política é a guerra às  drogas, mas podemos garantir  que essa não é uma

guerra contra as drogas, e sim contra as pessoas, porque a droga é um pó que está

em cima da mesa e pode ser consumida por alguns sem problema algum e também

pode ser  consumida por  outros  e gerar  dependência.  A questão da droga é uma

questão do ser humano. Se não colocarmos o ser humano no centro da política e

pensarmos em maneiras eficazes e comprovadas com dados concretos de que a

intervenção  pública  gerará  resultado,  continuaremos enxugando gelo,  germinando

mais desgraça para as pessoas inseridas nas redes criminosa e penitenciária. Qual o

papel  da  justiça  criminal  nessa  seara?  Para  mim,  é  enxugar  gelo  e  encher

penitenciária. Não há comprovação empírica de que a intervenção da justiça criminal,

seja em relação ao usuário,  seja em relação ao traficante, tenha possibilidade de

sucesso em intervenções fora do sistema penal.

Creio que o Brasil deve observar a experiência de Portugal, que descriminalizou a

conduta do usuário e ampliou o acesso a serviços de saúde. Será que não temos o
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oposto aqui no Brasil, com essa ideia de que a justiça tem condições de lidar com

fenômenos tão complexos como o uso, o abuso e o comércio de drogas? Será que

não temos de pensar além dessa estrutura vertical? Um jurista norueguês disse que o

sistema  penal  é  um  sistema  de  imposição  de  dor.  É  isso  mesmo.  A  pena,

especialmente a privativa de liberdade, foi feita para as pessoas sofrerem, ficarem

separadas de suas famílias, sentirem medo e desespero. Jogamos as pessoas em

locais de morte chamados de prisões e esperamos que saiam melhores de lá. Muitos

usuários colocados nesse sistema não têm sequer acesso a tratamento, a nenhum

tipo de apoio. Eles ficam largados, abandonados e custam muito caro.

Em tempos de ajuste fiscal, é bom avaliar que um preso custa muito mais do que

um aluno  por  mês.  Vamos começar  a  fazer  conta  na  ponta  do  lápis,  analisar  as

alternativas  de  intervenção,  de  tratamento,  as  políticas  públicas  e  adotar

investigações sérias para verificar o percentual de sucesso dessas políticas; vamos

fazer uma reflexão sobre os gastos que temos com essas políticas; vamos pensar

nos  jovens  que são jogados  no sistema penitenciário,  sendo  que a  maioria  nem

completou  o  ensino  fundamental.  Qual  o  papel  do  Estado e  da  sociedade nesse

drama absurdo?

Tenho  estudado  atualmente  novas  experiências,  novas  intervenções,  casos  de

legalização. Proponho um diálogo sobre essa reflexão. Os Estados Unidos não são

exemplo para ninguém. É por isso que não gosto da Corte de Drogas. Os Estados

Unidos é o país que mais encarcera pessoas, que tem o maior número de usuários

de  drogas.  Portanto,  as  políticas  adotadas  não  levaram  ao  desencarceramento.

Apesar da Corte de Drogas, não houve redução do encarceramento; ao contrário, ele

só aumentou.

Essa  é  a  minha  crítica  pessoal.  É  importante  pensar  nisso.  Vamos  pensar  em

alternativas,  vamos  continuar  investindo  naquilo  que  não  deu  certo  ou  vamos

continuar  investindo  naquilo  que  está  dando  errado,  naquilo  que  está  causando

sofrimento,  dor,  morte,  exclusão das pessoas mais  vulneráveis,  mulheres,  jovens,

negros  e  pobres?  É  essa  a  sociedade  que  queremos?  Não  é  a  minha  opção.

Precisamos pensar além dessa caixinha chamada justiça criminal.

Acredito que temos toda a possibilidade de pensar  fora dessa estrutura vertical
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perversa de controle social, que só serve mesmo para excluir e causar mais crimes.

Acredito que sejamos capazes, sim, de pensar em inovações, em experimentações

para transformar essa realidade, sob pena de, cada vez mais, atingirmos a juventude,

que é o nosso futuro. Então, temos de pensar no futuro, mas não com preconceito,

com moralismo e estigma. Vamos pensar que esses jovens são o nosso futuro. Então,

por  que não podemos  olhar  para  eles  e desejar-lhes um melhor  futuro?  Por  que

temos de continuar insistindo naquilo que só causa mais sofrimento? Enfim, essa é a

reflexão que lhes proponho. Obrigada.

O  presidente  –  Agradecemos  a  Dra.  Luciana  por  seu  brilhantismo,  seu

posicionamento claro e transparente. Deu uma grande contribuição a esse debate.

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente – Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos

para  fazer  a  sua  intervenção.  Lembramos  que  a  leitura  e  apresentação  oral  de

perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Informamos que a Assembleia Legislativa está promovendo o Seminário Legislativo

Águas de Minas III: Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade.

Entre junho e agosto serão realizados nove encontros  regionais  contemplando as

diversas bacias hidrográficas do Estado. Os primeiros encontros serão realizados nos

dias 30 de junho, em Montes Claros, 2 de julho, em Divinópolis, e 7 de julho, em

Governador Valadares. Mais informações estão disponíveis no Portal da Assembleia:

www.almg.gov.br.

Informamos,  ainda,  que  as  atas  deste  ciclo  de  debates  estarão  disponíveis  na

versão eletrônica do Diário do Legislativo, na edição do dia 11 de julho, que poderá

ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.

Debates

O presidente – Com a palavra, o Jonas, para suas considerações.

O Sr. Jonas do Carmo Silva – Boa noite a todos. Estamos cansados, mas animados

com esse propósito de buscarmos uma solução e não uma confusão de coisas.

Às vezes,  ouvimos falar  muito  de  injustiça,  para  lá  e  para  cá.  Sabemos  que o
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sistema brasileiro em si é injusto com o pobre, com o negro etc. Só que na questão

da droga não podemos criar uma espécie de sectarismo, de coitadinho para lá e para

cá. Não adianta criar leis. Infelizmente, como foi falado aqui, a polícia tem uma forma

de ver e o Judiciário tem outra. Às vezes, a sociedade debate, como estamos fazendo

aqui, para criar até um projeto de lei. Na hora de aplicar a lei, de distinguir o que é

crime e o que não é, a questão fica difícil. Acontece que, no nosso país a lei não é

aplicada em si, mas interpretada. Cada um dos tribunais de 1ª, 2ª e 3ª instâncias tem

uma forma de interpretar. Se você for de uma classe bem mais abastada, privilegiada,

uma pessoa que tem informação consegue se safar.  No papel,  a  lei  é  igual  para

todos,  mas são vários  os  caminhos  que levam até  ela.  Depende,  então,  de  qual

caminho você vai tomar.

Agora, o que não se pode dizer é que vamos liberar geral. É muito fácil virem aqui e

dizer que políticas públicas para os jovens relativa a drogas é hipocrisia. Dizem que o

jovem só vai ter conhecimento se houver a liberação, a regulamentação. Vimos aqui

ontem o que é a droga em si, tanto a lícita quanto a ilícita. Ouvimos sobre o grande

poderio econômico e financeiro que está por trás disso. Todos sabem que há um

lobby muito  forte.  Foi  mostrado  aqui  ontem  que  a  droga  mobiliza

R$300.000.000.000,00.  Só  a  maconha  produz  R$150.000.000.000,00,

aproximadamente. O que está em jogo é isso. Haja vista o  marketing que foi tanto

falado aqui ontem.

Não adianta dizer que o país vizinho regulamentou. Mas qual país? Podemos dizer

que é o Uruguai. As pessoas gostam de falar simplesmente aquilo que é conveniente

para elas. A população do Uruguai não chega a 3 milhões. Só a cidade do Rio de

Janeiro tem a população duas vezes maior. Como é um país com uma população

muito pequena em relação à nossa, a maioria tem acesso ao serviço de saúde. Só a

população de São Paulo é três ou quatro vezes maior.

O presidente – A presidência solicita que conclua o seu pensamento.

O Sr. Jonas do Carmo Silva – Só para concluir. Será que estamos preparados para

legalizar e simplesmente tratar esse tema como questão de saúde pública, se não há

saúde nem para nós? Então, não podemos generalizar. É necessário começar, não

por sermos simpatizantes e simplesmente tratar com carinho a questão do usuário.
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Venho de um tempo, quando era criança e adolescente, em que ouvia as pessoas

dizendo: “Quando a droga conseguir entrar nas escolas primárias e secundárias, nas

universidades, nas igrejas, aí  sim, começará o real problema da droga, porque as

pessoas vão querer legalizá-la”. Hoje temos informações suficientes para concluir se

realmente a solução é liberar a droga, se isso vai solucionar alguma coisa, ou se

simplesmente  dirão  que a  droga é  questão  de  saúde pública.  Devemos  mudar  a

maneira de fazer justiça. O seis, para uns, é pecado; e meia dúzia, para outros ,não.

Até que ponto a lei vai querer dizer o que é traficante, o que é usuário? É só isso que

gostaria de dizer.

O  presidente  –  Obrigado,  Jonas,  pela  sua  participação  nesta  temática  e  nas

diversas vezes que fez intervenção. Vamos passar a palavra à Sgt.  Vanessa, que

também participou ativamente do nosso encontro, a quem agradeço a participação e

a presença.

A Sgt.  Vanessa de Morais – Gostaria de levantar uma temática, como tutora da

Senasp, a da questão da letalidade de criança e de adolescente. A conclusão a que

cheguei  no  meu  mestrado  de  segurança  é  que  a  abordagem  que  temos  hoje  é

exatamente  de  uma parte  muito  sensível  no  Brasil.  Por  exemplo,  no  meu  caso,

trabalhei aproximadamente uns dois anos com a patrulha escolar propriamente dita.

O que a gente tinha diretamente? O que a gente pôde perceber? Muitas vezes a

gente  atuava  em  parceria  com  a  promotoria,  que  era  fantástica,  e  muitas  vezes

levávamos  uma  ocorrência  diretamente  para  a  promotoria  e  íamos  conversar

diretamente com o conselho. Uma conclusão a que consegui chegar – que não é uma

perspectiva bacana, que não é uma perspectiva feliz – é que muitos ou se perdiam

nesse  caminho,  onde  começaram  como  adolescentes,  no  sistema,  com

acompanhamento de liberdade assistida, com uma socioeducativa, ou hoje estão no

sistema convencional. Ou seja, nossa atuação, em tese, fracassou na prevenção. A

segunda conclusão é quando a gente passa pelo pior: a morte efetiva física, que é

irreversível.

Então, essa é uma preocupação que tenho hoje com o ciclo completo de polícia em

temáticas que envolvem drogas. Precisamos mais celeridade. Precisamos de quem

detecte  esse problema primeiramente  e  o  resolva  efetivamente.  Achei  brilhante  a
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intervenção do fórum de Santana, nessa perspectiva, porque realmente a gente não

pode ficar repassando. Hoje percebo isso e consegui chegar a conclusão de que,

numa  investigação  de  dez  anos  –  hoje  estou  investigando  no  meu  doutorado  a

questão da carreira criminosa, um pouco mais voltada para a temática da droga –, a

gente está repassando, repassando e repassando. E, nesse repasse, o principal, o

fundamental  interessado  está  se  perdendo:  o  nosso  adolescente.  Não  podemos

deixar isso acontecer.  Precisamos terminar esse ciclo o mais rápido possível para

que, efetivamente, as nossas atuações obtenham resultados. Muito obrigado.

O presidente – Muito obrigado, Vanessa. Vamos passar agora a palavra à Cristiana,

que faz parte do Consultório de Rua de Belo Horizonte.

A Sra.  Cristiana  Barros  de  Souza  –  Meu  nome  é  Cristiana,  sou  psicóloga  do

Consultório  de  Rua.  Minha  pergunta  é  dirigida  ao  Mário  Sérgio.  Tenho  várias

questões. Primeiramente, quero falar sobre justiça terapêutica. Pensando, concordo

com a Luciana. Por que pegar algo dos Estados Unidos, que a gente sabe que não

tem  tanta  efetividade,  e  colocar  num  contexto  brasileiro,  que  é  completamente

diferente? Na hora em que você fala sobre justiça terapêutica, fico pensando: por que

terapêutica, se se trabalha com abstinência e imposição do tratamento? Não sei, para

mim isso não é terapêutico.

Pensando no viés da saúde e da saúde mental, principalmente em Belo Horizonte,

em que trabalhamos num viés de cidadania, de reconhecer o sujeito, de pensar em

formas de construir com esses sujeitos formas de tratamento, não trabalhamos com

imposição; trabalhamos com redução de danos. E isso tem uma eficácia.

É apenas algo para pensarmos. Você também aventou a situação de o promotor

definir o tratamento do sujeito. Se o sujeito já passou pelo Caps, já foi detido e esteve

em várias internações, o promotor vai poder propor. Fiquei pensando na lógica disso:

um promotor propor?

Você também falou  da  RC9,  a  respeito  dos  serviços  de  saúde.  Os serviços de

saúde são serviços do SUS, que trabalham na lógica antimanicomial. O Caps, por

exemplo, não trabalha com intervenção de abstinência ou de imposição ou com algo

que a pessoa tenha que frequentar todos os dias. Ele trabalha com outra lógica: a

construção de tratamento com esse sujeito. Fiquei pensando em tudo isso e não sei
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como isso se daria aqui. Talvez isso dê certo em São Paulo, mas em Belo Horizonte,

nossa política, os rearranjos que fazemos aqui são outros. A gente lida e trabalha com

o sujeito em liberdade.

O presidente – Obrigado, Cristiana. Tenho certeza de que o Dr. Mário Sérgio vai

encaminhar a você uma resposta.

Ao final dos nossos trabalhos, eu também gostaria de fazer alguns comentários.

Foram feitas algumas intervenções orais e me chegaram algumas perguntas relativas

à Mesa anterior, sobre CTs, que vamos responder por meio de e-mail, porque que a

Mesa já se desfez. Neste momento, vou passar a palavra à Rosimeire, a quem foi

dirigida uma questão.

A Sra. Rosimeire Silva – O Maicon me dirigiu uma questão que me parece até mais

adequada à Luciana, e ela já se antecipou. Ele pergunta qual poderia ser a solução

para a redução do encarceramento: investimento em políticas públicas intersetoriais

de prevenção? Acho que você apresentou duas questões distintas, Maicon. Uma para

pensarmos  a  redução  do  encarceramento.  A outra  para  pensarmos  que  a  gente

precisa de fato, no campo das drogas ou em várias outras situações, de políticas

públicas intersetoriais atuantes e efetivas.

Em relação ao encarceramento, acho que a Luciana já deu uma boa dica, que ela

pode complementar depois, a partir da experiência portuguesa, que descriminalizou o

consumo de todas as substâncias. É preciso que a gente reconheça, pelos dados das

pesquisas que têm sido feitas a respeito do encarceramento e da sua relação com a

aplicação  da  Lei  de  Drogas,  que  essa  tem  sido  uma  resposta  absolutamente

inadequada. As pessoas que estão presas, em sua grande maioria, certamente não

são os grandes traficantes. Não é tão difícil concluir isso, mesmo porque, se fossem,

teríamos  pouquíssimas  das  chamadas  substâncias  ilícitas  em  circulação  no  País.

Hoje o delito de tráfico é o segundo no ranking do encarceramento. Contudo, nesses

anos  não  tivemos  uma  redução  do  comércio  ou  tampouco  do  consumo  de

substâncias, lícitas ou ilícitas. Vou fazer referência a um dado que acho importante,

embora saiba que ele é muito repetido; mas é preciso repeti-lo, mesmo. Aliás, talvez a

política de drogas nos ensine isso: é preciso dizer o óbvio e é preciso dizer mais de

uma vez a mesma coisa. Todos os levantamentos epidemiológicos sobre o consumo
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de  drogas,  no  Brasil  e  no  mundo,  apontam  na  mesma direção:  as  drogas  mais

consumidas não são as chamadas drogas ilícitas; as drogas mais consumidas são as

drogas lícitas: o álcool e o tabaco. E as drogas com maior potencial prejudicial à vida

dos  sujeitos  e  da  sociedade  também  são  as  lícitas:  é  o  álcool  o  campeão  das

consequências negativas do consumo para os sujeitos e para a vida social.

Há duas semanas,  tive  oportunidade de participar,  representando o  Tribunal  de

Justiça, de um seminário em São Paulo, que discutia propostas para alteração da Lei

nº 11.343, no que diz repeito aos arts. 28 e 33, mais especificamente tentativas de

construção de propostas para nova redação do art. 28, dadas as consequências da

aplicação desse artigo. O art. 28 é o que trata do usuário e, em consequência da sua

ambiguidade, da sua amplitude, vem sendo responsável pela condenação de muitos

usuários. Há uma discussão posta hoje no País quanto à necessidade da alteração

dessa lei.  E isso, com certeza, vai  se refletir  nos dados sobre o encarceramento.

Então,  para  mim,  não  há  outra  alternativa  a  não  ser  descriminalizar  o  consumo,

mudar a posição da resposta da Justiça ao usuário,  ao consumidor,  como, talvez,

uma primeira etapa para uma abertura maior da discussão da política para a droga.

Há um outro dado que quero também enfatizar, que julgo importante. Quando o

Jonas fala, ele usa a expressão “vamos liberar geral”. Jonas, “liberar geral” já é o que

ocorre  hoje.  Hoje  as  drogas,  as  chamadas  drogas  ilícitas,  não  sofrem  qualquer

regulação por parte do Estado. Quando a gente aponta a ineficácia da proibição, é

para que o Estado brasileiro passe a regular a questão, não pelo crivo da Justiça

criminal, mas de uma outra forma. E, a exemplo de experiências bem-sucedidas no

mundo  –  que  não  se  resumem  à  do  Uruguai,  apesar  da  importante  experiência

uruguaia, tão próximo de nós –, que a gente encontre uma outra resposta do campo

da justiça em relação com as chamadas substâncias  psicoativas.  O conjunto das

substâncias psicoativas – a gente nomeia inadequadamente só aquelas ilícitas como

drogas – é bem mais  vasto.  Ele inclui  várias outras, que todos os levantamentos

apontam que vêm sendo consumidas, e consumidas em maior número, muitas vezes

maior do que essas que sempre nos aparecem quando a gente diz a palavra “droga”.

Droga não é só crack. Crack não é a droga mais consumida nesse país. É também o

álcool. Além disso, remédio também é droga. Fármaco é droga e vem sendo usado

não só como remédio, vem sendo usado de forma também não medicamentosa.
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É preciso que a gente, por fim, compreenda que, se a lei tem um êxito, como a

Luciana aponta, cruel, que é de servir de instrumento de controle da juventude e das

classes pobres desse país – dos pobres mesmo –, por outro lado ela, ao pretender

proteger a saúde, vem provocando graves danos à saúde pública, inclusive com um

número de vidas que se perde a cada ano; e é a saúde que recolhe esses números e

que produz essas estatísticas. A estatística nos diz, conforme pesquisa, que é um

dado oficial que, se a gente não mudar esse quadro, teremos, no ano que vem, 37 mil

adolescentes mortos no Brasil; e essas mortes têm uma relação muito estreita com o

tráfico de drogas.

Há  um  número  grande  de  consequências  para  a  saúde  pública  imposta  pela

proibição. A proibição faz com que a gente tenha, em circulação, drogas de qualidade

duvidável. Então é preciso que a gente regule, para termos os mesmos critérios de

qualidade que se tem sobre a produção das bebidas alcoólicas e do cigarro.

Então nós temos de abrir uma discussão mais lúcida sobre as drogas nesse país e

esperamos que a gente possa fazê-lo a partir daqui. Obrigada.

O presidente – Passo a palavra, para resposta, ao Dr. Mário Sérgio.

O procurador  Mário Sérgio Sobrinho – Interessante participar de uma Mesa tão

plural  e  com  tantas  intervenções  diversificadas.  Gostaria  de  fazer  uma  rápida

digressão.

Na história do direito penal brasileiro, veremos que houve época no Brasil em que o

usuário de droga tinha a mesma pena que a pessoa acusada de tráfico. Tivemos uma

época no Brasil  – e não faz muito tempo – em que o usuário ia para a cadeia e

pegava uma pena de 6 meses a 2 anos. Há 10 anos, temos uma lei em que, na

questão do uso de drogas para uso próprio – ela é bastante recente –, propõe-se uma

pena  de  advertência,  uma  pena  de  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  uma

sanção  de  frequência  a  cursos,  mas  para  cuja  execução  a  categoria  a  que  eu

pertenço,  a Justiça,  foi  insuficientemente capacitada.  Juiz,  promotor,  advogado só

entendem de pena de prisão. Não entendemos – e me coloco como membro da área

jurídica  –  muito  bem  essas  penas,  mas  precisamos  entendê-las.  Tirando  essa

possibilidade de encaminhamento, de atenção ou de “cuidado”, creio que o Brasil não

tem condições de descriminalizar simplesmente e deixar o cuidado para a área de
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saúde social. Falo por São Paulo, onde estamos com quase 600 municípios e não

temos  nem  150  conselhos  municipais  de  álcool  e  drogas  instalados  e  em

funcionamento.  Para  onde  seria  encaminhado  alguém  que,  eventualmente,  fosse

surpreendido pelo poder público fazendo uso de drogas neste Plenário, na porta da

Assembleia?

A polícia faz o papel dela, a Justiça também. Então considero que ninguém quer

colocar o usuário de drogas na cadeia, de forma alguma, mas penso que a sociedade

tem de ter uma linearidade de pensamento para, de alguma maneira, mostrar para

esse sujeito, para essa pessoa, para esse indivíduo, que há necessidade de alguma

intervenção.  E  a  intervenção  pela  prisão  não  é  adequada,  não  é  própria,  não  é

necessária; mas, em relação a essas medidas que a lei prevê – frequência a curso,

prestação de serviço à comunidade e advertência –, penso que temos de investir

mais nelas e fazer isso de uma maneira mais técnica, tanto o promotor quanto o juiz,

o advogado e a sociedade.

Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui é diretor de escola, quem aqui

trabalha na área pública e gostaria de ter ao seu lado, prestando serviço, alguém que

foi acusado pela Justiça de ser traficante de drogas? Isso é muito difícil, pessoal. Às

vezes temos grandes iniciativas e ideias, mas, na hora de colocá-las em prática, o juiz

não  consegue  pôr  a  pessoa  para  prestar  serviço  à  comunidade,  quando  ela  é

acusada de tráfico de drogas, em razão do peso e de toda a situação que a envolve.

Alguns,  sim,  mas  outros  não.  Não  quero  generalizar.  Há  pessoas  que  poderiam

prestar  serviços  à  comunidade  mesmo  acusadas  de  pequenos  tráficos,  mas  há

pessoas que não poderiam, pelo envolvimento que têm com o tráfico.

Hoje não é mais aquele tráfico romântico, da pessoa parada na esquina. Ele tem

envolvimento com outros tipos de criminalidade, lavagem de dinheiro, criminalidade

organizada. Então temos de ter diferentes alternativas para várias questões que nos

são apresentadas. Isso é o que penso, mais ou menos como o Jonas. Não dá para

pensar somente em apagar isso e falar: “Olha, daqui para a frente, a saúde cuida,

onde estão  em número suficiente  e aparelhados os Caps”.  Eles  não estão ainda

instalados no território,  essa é uma política  que estão  implantando,  relativamente

recente.  Onde  estão  os  conselhos  municipais  de  álcool  e  drogas?  Se  somos
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municípios até grandes, esses conselhos são muitas vezes ineficazes, insuficientes

ou insubsistentes.

Queria responder a uma questão feita pela Elizabeth Romanelli, uma psicóloga do

presídio de Bicas II. Não sei se ela se encontra aqui ainda. Acho que ela já foi – não

é? Ela fala que tem lá dentro pessoas que estão recolhidas. Quando essas pessoas

deixam o  presídio,  para onde ela  vai  encaminhá-las? Ela  pergunta:  “Quais  locais

podemos procurar para que essas pessoas, que são dependentes químicas, possam

ser encaminhadas?”.

Elizabeth,  da  mesma forma  que  aqui,  em  Minas,  também  temos  pouquíssimos

recursos em São Paulo. Queria sugerir ao sistema prisional abrir mais suas portas

para  os  Alcoólicos  Anônimos,  os  Narcóticos  Anônimos,  para  as  irmandades  que

querem  fazer  esse  trabalho  e  que  muitas  vezes,  por  questões  burocráticas,  não

conseguem.

A Narcóticos Anônimos  tem um programa chamado Encompassos Prisionais, que

se  dispõe  a  ir  às  cadeias  e  levar  mensagem  aos  dependentes  químicos.  Vocês

falarão: “Nossa, mas isso não resolve. É preciso um médico, um psicólogo”. Façamos

o que temos para fazer. A Narcóticos Anônimos quer ir à cadeia e se dispõe a fazer

isso, porque não há um critério, uma regulamentação, uma forma de receber essas

pessoas de maneira séria, um atendimento aos dependentes químicos.

Para  finalizar,  pois  já  me  alonguei  muito,  Luciana,  quero  dizer  que  justiça

terapêutica  trabalha  num  sistema  de  consensualidade.  A  transação  penal  e  a

suspensão no processo são propostas. Sei que o promotor, o juiz, o advogado têm

um peso na justiça, mas eles não podem se impor contra a vontade do infrator. Ele

tem um advogado lá para fazer sua defesa e intervir, se a proposta for excessiva. O

sistema de consensualidade da Lei nº 9.099 não fala nada de drogas. Se alguém

bater  o  carro  e  machucar  outra  pessoa,  pode ir  para  esse  sistema e  aceitar  do

promotor  uma  proposta  para  pagar  uma  multa,  prestar  um  serviço.  Da  mesma

maneira que aquela pessoa que foi flagrada com uma pequena quantidade de droga

para uso próprio também pode refletir se aceita a proposta de frequentar reuniões da

NA, da AA ou pagar uma multa. Se ela não quiser, segue-se a vida. O promotor tem lá

o  argumento  da  caneta,  de  fazer  o  processo,  cujas  penas  serão  simbólicas.
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Advertência  é  uma  pena  simbólica,  não  gera  sanção  penal  efetiva.  Marca  para

reincidência.

O promotor não recomenda tratamento, simplesmente coloca à disposição daquela

pessoa  o  sistema de  saúde,  de  acolhimento  ou  de  autoajuda,  e  esses  farão  as

intervenções que acharem necessárias. Somente pedimos que atestem a frequência.

Se ele faltou, conversará com a justiça, que dará encaminhamento ao caso. Então

não sabemos e não queremos saber, Luciana, o que se faz ou que se deixa de fazer

no Caps, no ambulatório, no grupo. Os grupos, aliás, são anônimos, não há como

fiscalizá-los, nem queremos. Então vamos pensar também que esses são recursos

que temos de utilizar, deixando que eles trabalhem da forma que quiserem trabalhar.

Só para  finalizar,  quero  dizer  que  ouvimos  a  pessoa.  Há  uma fotozinha ali,  do

promotor  conversando com a pessoa. Não sou partidário das medidas de massa.

Encher  o  Plenário  de  pessoas que  cometeram  infração  e  falar:  “Todos  aceitarão

minha proposta”. Isso é ditatorialismo, totalitarismo. Ele conversa com a pessoa e dá

sua posição. Quer aceitar, ótimo, buscará a atenção; não quer aceitar, há alternativas:

prestar serviço à comunidade, pagar uma multa. A pessoa pode ser processada, e o

processo pode acabar numa advertência, que não é uma pena significativa. Esse é o

contexto.

Se quiser conhecer um pouco mais da justiça terapêutica, estou à disposição para

conversar.  Acho que temos de cada vez mais aproximar o serviço de saúde e da

Justiça, porque eles caminham muito longe um do outro. Muito obrigado.

O  presidente  –  Quero-me desculpar  com  o  Edmundo.  Sua  inscrição  para  uma

intervenção oral estava no meio da papelada. O Edmundo está aqui ainda? Faça o

favor, Edmundo, e me desculpe. Estava numa página solta, e não vi seu pedido de

intervenção. Peço só que seja uma intervenção muito breve, de 2 minutos.

O Sr. Edmundo Chocolate – Primeiro, boa noite à Mesa e a todos. Ontem estive

aqui, hoje estou aqui e sinto que há muita proteção em cima, confundindo a cabeça

de muitos. A maioria do pessoal que esteve aqui ontem é elitizado. É um pessoal que

praticamente não vive a dificuldade. São pessoas que vêm aqui, e o que falarem está

bom, e não é por aí.

O que acontece é que o mundo das drogas é muito mais forte que o mundo do
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álcool. O mundo do álcool gera irresponsabilidade e dinheiro, e o das drogas gera

dinheiro e morte. Então é preciso que seja aprovada a maioridade penal de 16 anos.

E é preciso mais uma coisa. As drogas entram nas famílias mais pobres por quê?

Porque não têm dinheiro. Os traficantes têm os formiguinhas, os meninos que levam

as drogas, que são mais treinados pelos traficantes do que pelo pai e pela mãe. Os

traficantes chegam às portas das escolas e das creches. Estão pegando meninos de

7, 8, 9 anos.

Alguns colegas meus – até cortei a amizade com eles – estavam trabalhando no

antidrogas ou trabalham e mexem com drogas. Como uma pessoa que comete um

erro pode defender quem está lá dentro?

Outra coisa que vejo muito forte nessa questão: eles sabem conquistar a criança

mais que pai e mãe, dão bala, doce, chicletes, pipoca, dão tudo e ganham o mundo

do tráfico. As mulheres estão no tráfico por quê? Poder, um poder muito forte, cordão

de ouro, armas, boas conversas, dinheiro. Pai e mãe trabalham um mês para ganhar

R$780,00, e um traficante, as mulas, como são chamados, carregam em uma moto

um pacote de drogas e ganham R$1.000,00. Um pai trabalha um mês e não ganha

nem R$1.000,00. É preciso coibir a droga, mas a sociedade civil desorganizada tem

de ser respeitada. A sociedade civil organizada reúne muito, tem muito papo. Quem

não quer fazer nada marca reunião, como partidos por aí, dos quais não vou citar os

nomes. Aqui é a política da vida, e não a política partidária. Se tem alguém de algum

partido ou time de futebol aqui, que fique lá fora; aqui dentro estamos tratando de

saúde  e  vida.  A Justiça,  a  polícia  e  a  saúde  têm  de  andar  juntas,  porque  toda

autoridade  age  com  violência.  Autoridade  que  não  age  com  violência  não  é

autoridade. Autoridade tem de agir com violência. Polícia, hoje, é como se fosse pai e

mãe. Os batalhões dão até cesta básica para as pessoas. Como é que a pessoa vai

presa, o pai  e a mãe recebem de quem está preso, e quem trabalha não recebe

nada? Então é preciso política de drogas.

A maior  parte  do povo foi  embora.  Mas vi  aqui  o povo mais  elitizado,  que não

conhece de frente a frente. O traficante, um menino de 8, 9 anos, mata uma pessoa

por R$0,20. Vocês estão à frente da organização de vida, estão tratando de vidas.

Estou  na  Assembleia  de  Minas,  sou  mineiro,  gosto  de  Minas.  Mineiro  trabalha
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caladinho. Quero dizer a vocês uma coisa: vocês fizeram um papel muito forte, mas

pouca gente que esteve aqui ou a maioria pouco sabe do que se trata. A maioria que

estava aqui não conhece e veio falar de drogas, de dinheiro, de álcool, de uma coisa

ou  outra,  mas  não  conhece.  O  álcool  leva  à  irresponsabilidade,  e  a  droga  ao

assassinato.

O presidente – Edmundo, é preciso que você finalize a sua intervenção, em virtude

do tempo.

O Sr. Edmundo Chocolate – Sim. Quero dizer que todo debate que foi feito aqui,

tudo que houve...  O  mestre  ali  disse  para  as  pessoas  irem para  as  cadeias,  os

presídios,  e,  para  mim,  foi  a  melhor  fala  que  houve.  Ficar  preso  é  fácil,  mas  a

liberdade  custa  caro.  Para  quem  está  aqui  hoje,  para  quem  não  vive  em  uma

sociedade de alta periculosidade, a liberdade é muito cara. Ficar preso é fácil, difícil é

ficar solto. Ele foi muito feliz na fala dele.

Temos de dar credibilidade às igrejas, aos grupos organizados e até à sociedade

civil desorganizada, que sabe mais que nós, que estamos aqui organizados. Quantos

estão aqui e não sabem o que foi dito aqui hoje. Encheram a Casa, mas a Casa está

cheia de pouca coisa. Encher de memórias e ideias é outra coisa.

Quero dizer a vocês uma coisa: não adianta, acho que a polícia está certa, tem de

reprimir mesmo.

O presidente – Edmundo, é preciso que você objetive a sua intervenção para o

andamento dos trabalhos.

O Sr. Edmundo Chocolate – Se não tiver quem reprima, o Brasil, que já está um

caos, vai pelo ralo. O meritíssimo estava certo, é preciso que se dê credibilidade à

sociedade desorganizada, senão não adianta ter Justiça, ter polícia, ter nada. Muito

obrigado pela oportunidade.

O  presidente  –  Muito  obrigado  por  sua  intervenção.  Como  não  tivemos  uma

questão dirigida à Luciana, pedirei a ela que faça suas considerações finais e, então,

encaminharmos para o encerramento formal desta reunião legislativa.

A Sra. Luciana Boiteux – Gostei bastante das perguntas. Apesar de não terem sido

dirigidas a mim, elas têm tudo a ver com o que falei. Queria fechar o meu raciocínio

lembrando  que  hoje,  além  do  Dia  Internacional  de  Combate  às  Drogas,



1657
____________________________________________________________________________

comemoramos  o  Dia  Internacional  de  Combate  à  Tortura.  Isso  é  uma lembrança

importante, porque toda a questão da luta antimanicomial tem a ver com o combate à

tortura,  com uma luta pelos direitos  humanos e pelo reconhecimento do indivíduo

como uma pessoa portadora de direitos, mais que um objeto de intervenção. Essa foi

a grande virada da política antimanicomial,  e,  estando em Minas, que foi o  berço

dessa luta, não poderia deixar de fazer esse reconhecimento.

Queria  dizer  que,  assim  como  toda  essa  luta  antimanicomial  que  foi  feita,

precisamos fazer para as prisões, porque as lutas antimanicomial e contra as prisões,

pela abolição de todas as prisões, andam, e devem andar, de mãos dadas. Nesse

sentido, quando fiz todas as críticas à prisão, faltou falar da tortura, porque, acima de

tudo, a prisão é um local de tortura. É o local onde a dignidade do ser humano vai ao

seu nível  mais  baixo.  E  é  justamente  isso  que todos  nós,  embora  divergindo  na

estratégia, desejamos, ou seja, que as pessoas tenham uma vida digna e de direitos.

Ao mesmo tempo, a última intervenção do companheiro também me lembrou outro

tema de que me esqueci de falar. O que está por trás de tudo não é a droga, mas a

exclusão, a desigualdade social. Quem está ou esteve nas prisões, nos manicômios –

e esperamos que todos se extingam em breve, porque eles ainda existem – não é a

classe alta, assim como quem está nas prisões não é o grande traficante. Aqueles

que estão nesses locais de privação de liberdade são selecionados a dedo, são das

classes mais  baixas.  E atribuímos à  polícia o  papel  de perseguir  essas pessoas.

Infelizmente  é  isso,  Vanessa.  Queria  falar-lhe  que  o  grande  dilema  neste  país  é

pensarmos qual  é o papel  da polícia numa sociedade democrática,  para que não

reproduza esse papel de capitão do mato do século XXI, porque parte da sociedade

espera que a polícia esteja assim. Temos sempre de lembrar isso.

Não deixei claro, mas, para concluir, queria dizer que saúde é um direito. Às vezes

escuto umas falas, como se saúde fosse um dever. Saúde é um direito. Ao mesmo

tempo, temos uma Constituição que diz que as pessoas são livres para fazer suas

escolhas.  Às  vezes  faremos  as  escolhas  boas,  mas,  em  outras,  as  más.

Independentemente  das  nossas  escolhas,  não  podemos  negar  a  humanidade  de

cada um de nós. Aliás, é isso que nos une. Essa dignidade que devemos reconhecer

uns nos outros é o que nos une como humanidade. Então, nesse sentido, quando
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pensamos em estratégias para lidar com violência e prevenção ao uso de drogas, se

não tivermos em mente, na minha avaliação, que essa é uma questão ligada ao ser

humano que é igual  a todos nós,  e não uma questão de um ser diferente,  se já

começarmos  com  essa  premissa,  conseguiremos  avançar.  Aí  poderemos  debater

estratégias.

Tenho severas críticas à justiça terapêutica, mas não acho que esse seja o ponto

para tratar aqui, porque, acima de tudo, numa questão pragmática, é melhor que ter

uma justiça terapêutica que botar esses usuários na prisão. Isso já foi um avanço,

assim como já foi um avanço reduzir a pena privativa de liberdade. Entretanto, acho

que isso não é suficiente e não gerou os resultados esperados.

Como acadêmica e pesquisadora,  quero  trabalhar  com dados e, nesse sentido,

temos de ter um ponto de partida. Para mim, a opção é a redução de danos contra a

abstinência,  porque,  não  necessariamente,  essa  abstinência  será  um  mecanismo

com que as  pessoas conseguirão  lidar.  Haverá pessoas que não conseguirão ter

acesso a tratamentos, porque não entrarão nessa perspectiva da abstinência. E aí?

Faremos o quê? Negar?

Essa ideia de terapêutica também é uma questão que me angustia. Será que não

podemos pensar em outro formato? Por que temos de exigir a abstinência?

A gente  não  pode  dialogar  com  essas  pessoas,  tentar  escutá-las,  ganhar  a

confiança delas e, por meio desse diálogo, agir no sentido de oferecer uma ajuda? Se

entramos no site de muitas dessas comunidades relacionadas, veremos isso. Talvez

eu até precise me informar melhor. Essa questão do desejo de ajuda é muito comum

na redução de danos, como também está na base de algumas dessas organizações.

Penso: narcóticos anônimos fazendo lista de presença em reunião? Será que o

próprio local de acolhimento, de escuta e de entrevista é seguro para a pessoa contar

tudo que está se passando? Aquela pessoa que faz a escuta pode vir a “dedurar” ao

juiz ou a alguém que a pessoa, por acaso, deu uma recaída? E se ela tiver uma

recaída e não cumprir a abstinência? O que faremos com ela? Acho muito difícil. A

abstinência pode ser uma das opções de tratamento, mas não pode ser a única.

Algumas pessoas trabalharão nessa lógica, mas outras não. Não podemos tratar as

pessoas  como  se  fossem  iguais.  Nesse  sentido,  temos  de  investir  em  penas
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alternativas. Concordo com o Dr. Mário quanto a isso, para todos os delitos. Os juízes

realmente não sabem aplicar penas alternativas,  têm resistência. O sistema penal

tem dificuldade, a lógica é sempre a da prisão.

Vou  para  o  final,  para  as  alternativas.  Qual  a  grande  questão?  Quando

perguntamos para quem vamos encaminhar esse usuário, é porque não temos local

para levá-lo, essa é uma realidade. Mas essa realidade tem a ver com a estrutura da

sociedade,  que  não  garante  saúde  pública  e  acesso  universal  a  todos.  Ficamos

fazendo  remendos.  Já  que  não  tem  saúde,  não  tem  hospital,  criamos  aqui  um

mecanismo.  Se não trabalharmos com uma concepção de direitos  humanos,  com

uma concepção de garantia de direitos, não avançaremos.

Acima  de  tudo,  acho  que  o  que  nos  une  é  a  luta  por  uma  sociedade  mais

democrática, mais inclusiva, que garanta direitos, que reconheça a dignidade humana

em  todos  nós.  A  partir  daí,  teremos  de  analisar  experiências  possíveis.  Estou

estudando o tema há algum tempo, mas não tenho uma conclusão formada sobre se

o Uruguai  seria  um exemplo.  Temos de olhar  para  o Uruguai,  estudar  esse país,

pesquisar e pegar os dados. Afinal de contas, o Uruguai não liberou geral. O Uruguai

é o primeiro país que está fazendo esse controle. Aliás há um controle rígido sobre a

cannabis. Tem de ter carteirinha registrada. Debatendo em outros fóruns, alguém dirá

que é controlada até demais. Temos de olhar para Portugal, não com preconceito,

mas  no  sentido  de  investigar  sua  experiência,  assim  como  olho  para  a  justiça

terapêutica e busco ver o que há de bom nela.

Nesse  sentido,  há  outra  questão,  além  da  dos  direitos  humanos.  Repito,  as

propostas e as  experiências  de legalização são exatamente  como a Rosimeire já

disse, ou seja, o oposto de liberar geral. O “liberar geral” é o que acontece hoje. Ao

mesmo  tempo,  gastamos  muito  dinheiro  com  prisão.  Se  eu  fosse  propor  uma

equação básica, diria menos prisão mais educação, o que é justamente a luta contra

a  redução  da  maioridade  penal.  Se  tivermos  educação,  se  trabalharmos  na

assistência  social  para  termos  famílias  integradas,  para  garantirmos  que  aqueles

jovens efetivamente tenham espaço na sociedade, reduziremos muito o consumo de

drogas. O que leva a grande maioria dessas pessoas a serem usuárias de drogas nas

ruas é a sua condição social.  Não é uma escolha. Eles  não são seres violentos,
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estranhos, diferentes de nós, que têm de ser afastados ou tutelados. A questão é de

exclusão  social.  Enquanto  este  país  não  lidar  com os  usuários  de  drogas  como

questão  social,  enquanto  este  país  lidar  com  os  usuários  de  drogas  como uma

questão moralista, não avançaremos.

Parabenizo os organizadores deste evento. São justamente eventos como este, que

por vezes trazem ideias aparentemente contraditórias, que nos permitirão fazer uma

síntese  para  construir  e  avançar.  Todos  nós  estamos  muito  preocupados  com  o

momento atual. Acho que o Brasil tem todas as condições de ter saúde pública, de ter

educação pública,  de  cuidar  de  suas crianças,  de  reduzir  ao  máximo as prisões.

Temos de acreditar em nosso país. Se dissermos que aqui no Brasil nada dá certo,

não  poderemos  fazer  nada.  A luta  por  uma  sociedade  mais  justa  é  que  trará

efetivamente reflexos positivos, até mesmo se considerarmos o uso de drogas e o

abuso delas. Obrigada.

O  presidente  – Muito  obrigado,  Dra.  Luciana.  Só  queria  informar  aos  nossos

presentes que estamos caminhando para o encerramento.

Hoje,  em função do  dia  internacional,  o  escritório  de  drogas  e  crimes da ONU

publicou o relatório  de prevalência do uso de drogas e um dado muito ruim para

nossa realidade: o consumo de cocaína no Brasil, identificado pela ONU, é quatro

vezes a média mundial. Hoje somos o maior consumidor de crack; 20% do crack  é

consumido no Brasil, e somos o principal polo de distribuição da cocaína no mundo.

Apesar  de  não  sermos  produtores,  temos  cadeias  identificadas  de  tráfico

internacional de drogas daqui para 56 países. De fato, não temos logrado nenhum

êxito nessa agenda.

Queria fazer um comentário também, com tributo pessoal, uma tentativa de deixar

muito transparente minha posição. Queria dizer que estive no fórum de Santana. São

30 anos de serviço público. Pelas nossas dificuldades de agenda, somos atores que

não percebemos a história, muitas vezes a temporalidade, as mudanças nos padrões

de cultura, as mudanças importantes na sociedade, que várias vezes acontecem de

forma geracional, e nós só podemos projetá-las e não testemunhá-las.

Quero dizer que, das muitas experiências que tive fora do País nessa agenda, me

impressionou muito a perspectiva de resultado para o cidadão quanto à questão da

justiça terapêutica.
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Obviamente  o  Dr.  Mário  Sérgio  não  está  precisando  da  minha intervenção.  Eu

quero é aprender com a experiência de São Paulo, mas, como técnico de saúde,

pude ver primeiramente que não há nenhuma imposição. Famílias e usuários estão

juntos, voluntariamente. A sugestão de tratamento é feita a partir da sensibilização de

que o usuário,  que naquele momento está apenado,  tem de ter  à sua disposição

serviços de vários setores da sociedade ou da rede. Na reunião em que estive, no

fórum de Santana, a rede SUS estava presente através de um ambulatório de saúde

mental, se oferecendo para o usuário. É uma opção do usuário o tratamento e, se ele

não quiser a opção do tratamento, vai seguir o curso normal do Código Penal.

Quero dizer também, em defesa do que assisti em São Paulo, que a meta colocada

na transação não é a abstinência. Se o sujeito recair, ele volta para a pena, porque

sequer ele vem acompanhado. A meta da intervenção da justiça terapêutica é ele

fazer adesão a algum tratamento, e, nesse sentido, não podemos, como técnicos de

saúde, ter a prepotência de achar que esgotamos todos os saberes através de nosso

viés técnico.

Todas as alternativas dessa agenda tão plural sobre as questões de álcool e droga

podem  ser  esgotadas  pela  rede  SUS.  É  preciso,  sim,  respeitar  as  iniciativas  da

sociedade. Os grupos de mútua ajuda lograram êxito em salvar muitas vidas, e outras

não tiveram sucesso, a exemplo do que acontece às vezes na nossa prática clínica.

Quero dizer à Rose, ao Dr. Mário Sérgio, à Luciana, que está presente aqui hoje, e

aos  nossos  ilustres  participantes  que  resistiram  até  este  horário  que  saio  muito

revigorado no meu papel de presidente, principalmente revigorado no meu papel de

cidadão e técnico. Nesses contraditórios salutares e nas várias posições técnicas e

ideológicas,  da  noite  de  ontem  até  hoje,  saio,  mais  uma vez,  com  a  certeza  da

necessidade  da  nossa  humildade  diante  dessa  agenda  tão  complexa,  da  nossa

tolerância  com as diferenças  e da  nossa necessidade,  enquanto formuladores de

política, de permitir uma pluralidade de ofertas, de estratégias de acolhimento e de

tratamento sempre regulada e cofinanciada pelo poder público, mas, acima de tudo,

de garantir  acesso à maior  diversidade possível de oportunidades,  sempre com o

pensamento  em  rede,  com  a  responsabilidade  num  território  e  com  uma

responsabilidade sanitária definida.
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Para concluir, informamos que este debate será registrado em ata a ser publicada

no dia 11 de julho, no site da Assembleia. A partir de segunda ou terça-feira todas as

exposições feitas aqui estarão disponíveis no site, incluindo os textos que serviram de

referência para  alguns  palestrantes  e  não  foram  lidos  na  íntegra,  além  da

apresentação do Dr. Sérgio de Paula Ramos, feita ontem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais expressa seu agradecimento,

com muito apreço, aos palestrantes e participantes, pela honrosa presença. Foram

quase  500  inscritos.  Agradecemos  ainda  aos  telespectadores  da  TV Assembleia.

Tivemos várias manifestações pela internet.

Encerramento

O presidente – A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 30, às 18 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de terça-feira, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 30/6/2015.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento – Abertura – Questões de Ordem – 1ª Parte: Ata – 2ª

Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.019/2015;

encerramento da discussão; discursos dos deputados Rogério Correia, Lafayette de

Andrada, Sargento Rodrigues e Durval Ângelo; votação nominal do Substitutivo nº 1,

salvo emenda; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1 – Discussão, em turno

único, do Projeto de Lei nº 1.885/2015; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 –

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1/2015;  aprovação  –  Questões  de

Ordem – Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.864/2015; encerramento da

discussão;  discursos  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio;  votação

nominal do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação; prejudicialidade da Emenda
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nº  1  –  Declaração  de  Voto  –  Questão  de  Ordem  –  Declarações  de  Voto  –

Encerramento.

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  –  Antonio  Lerin  –  Arlen  Santiago –  Arlete  Magalhães  –

Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir –

Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – 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 – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago – Noraldino

Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Rogério

Correia  –  Rosângela  Reis  –  Sargento  Rodrigues  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 9h10min, a lista de comparecimento

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

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

Antes de iniciar  a reunião, quero fazer,  no Plenário e de público, um pedido de

desculpas  a  todos.  Houve  um  erro  ontem,  e  eu  é  que  o  cometi.  Durante  a

promulgação da PEC, achei que era um ato, como é, da Assembleia Legislativa e que

teria prioridade por ser um ato grande do Parlamento. A televisão, portanto, transmitiu

a promulgação da PEC, e não o Plenário. Eu estava errado, a presidência errou e

quero pedir desculpas publicamente a todos os parlamentares. Não houve erro de

nenhum diretor nem de ninguém. O erro foi da presidência, eu o assumo totalmente e

peço desculpas aos parlamentares.
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Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, primeiro quero cumprimentar V.

Exa. e, obviamente, desejar um bom dia a todos os deputados e deputadas. Ontem

tivemos um dia longo, e a Comissão de Segurança Pública ainda foi para o terceiro

turno, quando realizamos nova audiência pública no Bairro São Luís, na Pampulha,

com  a  presença  deste  parlamentar  e  dos  deputados  João  Leite  e  Iran  Barbosa.

Fizemos uma belíssima audiência pública com os moradores, e, mais uma vez, a

Assembleia, através de uma das suas comissões, saiu enaltecida. Minha questão de

ordem era exatamente nessa linha. Não sei se, pelos seus afazeres, talvez V. Exa

não tenha recebido,  mas encaminhei ontem uma mensagem, por via de SMS, ao

celular de V. Exa., exatamente para tratar desse tema que V. Exa. acabou de abordar.

É bom que isso fique claro, Sr. Presidente, porque nós, da oposição, só temos um

recurso, e V. Exa. sabe disso porque é o guardião dele: o Regimento Interno. Quem

decide todas as divergências, conflitos,  embates relacionados com a aplicação do

Regimento  Interno,  em  última  instância,  é  V.  Exa.  Ontem  fiquei  extremamente

chateado porque mandei uma mensagem ao diretor Rodrigo Lucena dizendo que os

deputados da oposição estavam indignados pelo fato de a TV Assembleia ter retirado

a transmissão do Plenário  para fazer  a da promulgação.  Não que não tenhamos

apreço por V. Exa.,  até porque não me canso de elogiar a postura de V. Exa. na

condução dos  trabalhos.  Mas  até  agora  o  Sr.  Rodrigo  Lucena não  disse  sequer:

“Deputado, recebi uma ordem”. Como diretor, ele precisa entender que, quando um

deputado liga ou manda uma mensagem ao celular dele – ele é diretor desta Casa –,

ele tem de, pelo menos, dizer: “Sr. Deputado ou Sargento Rodrigues” – talvez ele não

queira chamar de deputado ou de Sr. Deputado –, “recebi uma ordem e a cumpri”, até

para que pudéssemos repassá-la ao nosso líder do bloco, deputado Gustavo Corrêa,

e aos demais  parlamentares.  V.  Exa.  já  se  expressou de pronto e,  antes  da sua

manifestação, disse ao Dr. Hely Tarqüínio: agora que V. Exa. está mais calmo e que

não estamos no meio do embate, quero perguntar se a ordem de retirar  a TV do

Plenário, já que, regimentalmente, este tem prioridade de transmissão, foi de V. Exa.

Ele  disse  que  não.  A Casa  é  presidencialista,  e  obedeço  ao  que  a  hierarquia

determina. Obviamente, para quem entende, um pingo é letra. Só faço este apelo a V.
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Exa. para dizer que verdadeiramente ficamos indignados. Era, sim, um ato importante

para o Poder. Não que nós não quiséssemos porque estava ali um governador ao

qual fazemos oposição. Mas o ato é importante, e V. Exa. estava ali na condição de

presidente da Casa. É bom que V. Exa. saiba que não só o líder Gustavo Corrêa foi

até V. Exa. para tratar da matéria, mas todo o conjunto dos deputados que compõem

a oposição ficaram indignados. Como V. Exa. já se manifestou a esse respeito, vejo

que isso, por si só, já pacifica qualquer situação, qualquer tipo de embate, porque V.

Exa. continua gozando do nosso respeito, da nossa admiração. E, com certeza, o

gesto de V. Exa., ao assumir isso é um gesto de grandeza, é um gesto de quem

realmente está à altura de presidir este Poder. Portanto, fique registrada minha fala, e

parabenizo V. Exa. pela postura. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  presidente  –  Obrigado,  deputado  Sargento  Rodrigues.  Quero  deixar  claro  e

novamente reiterar que a culpa foi minha. Quero deixar claro a todos os servidores

que ordem errada não se cumpre. Da próxima vez, que isso não se faça. Com a

palavra, pela ordem, a deputada Rosângela Reis.

A deputada Rosângela Reis – Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exa. pelo ato de

humildade de reconhecer essa falha, que não foi da assessoria de comunicação, mas

sim de V. Exa. Esta Casa tem dois lados: o lado da situação e o lado da oposição,

mas é importante que haja bons relacionamentos. Essa atitude de V. Exa. vem trazer

a unidade entre a oposição e  a situação para podermos dar  prosseguimento aos

nossos trabalhos. Reconhecemos também que ontem houve um ato importante nesta

Casa: a promulgação da lei que vem dar condição para que os nossos educadores

sejam  valorizados.  A  qualidade  do  ensino  perpassa  pela  valorização  desses

servidores públicos no Estado de Minas Gerais. Era o que tinha a dizer.

1ª Parte

Ata

– O deputado Doutor Wilson Batista, 3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

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

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
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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 – Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.019/2015, do governador do Estado, que dispõe sobre a política remuneratória das

carreiras do Poder Executivo que menciona e altera as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004,

15.304, de 11/8/2004, e 15.466, de 13/1/2005. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Administração  Pública.

Continua em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo governador

do  Estado  por  meio  das  Mensagens  nºs  44/2015,  publicada  em  25/06/2015,  e

46/2015,  recebida  em 30/6/2105,  foram incorporadas no parecer  da Comissão de

Administração Pública e serão arquivadas nos termos do inciso IV do art.  180 do

Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  –  Sr.  Presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,

deputados e deputadas, o Bloco Minas Melhor, do governo – e falo também pelos

deputados do Bloco Independente –, votará favoravelmente ao projeto do governo.

Quero fazer o encaminhamento para os dois projetos dos servidores públicos que

estão na Casa. Primeiramente saúdo mais uma vez a presença do Sidpúblicos e dos

companheiros da Seds e do Sind-Saúde, sempre guerreiros. Tinha a certeza de que,

mesmo não votando ontem, os servidores estariam aqui para acompanhar a votação.

Então,  sejam  bem-vindos  e  obrigado  aos  companheiros  do  Sind-Saúde.  Quero

também  cumprimentar  os  companheiros  do  Ipsemg.  Os  servidores  do  Ipsemg

também sempre foram muito aguerridos. Um abraço para a Tieta, a Abadia, o Renato

Barros, a Lúcia, a Neuza e o companheiro Zé Lino. É um prazer estar novamente com

vocês.

Sr. Presidente, os dois projetos de hoje, o dos administrativos da Seds, bem como o
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referente à saúde, ao Ipsemg, à Unimontes etc. complementam um acordo global que

o governo fez com o serviço público em Minas Gerais. Era necessário que fizéssemos

um  rearranjo  com  o  serviço  público.  Ontem  vocês  viram  que,  enquanto  ainda

debatíamos o projeto de vocês nesta Casa, foi assinado o projeto do piso salarial

nacional da educação. Ou seja, foram dados à educação um tratamento digno, com

diálogo, e um piso salarial para uma jornada de 24 horas. Agora iniciamos também

com a segurança pública e a saúde um acordo mais global,  que vai permitir  uma

aliança entre  Estado e servidores públicos para  o  bom funcionamento do  serviço

público.  É claro que o governo faz um esforço grande para reajustar  os salários,

apesar da crise existente e das dívidas do Estado. Esse esforço é feito porque há

uma visão de que o  serviço público  precisa  ser  valorizado em Minas Gerais.  No

serviço  público,  lembro  a  saúde,  a  educação  e  a  segurança pública.  Então  esse

esforço do governador tem de ser reconhecido. Eu também ressalto – e creio que

vamos conseguir isso – a unanimidade dos deputados votando favoravelmente aos

dois projetos e também ao da educação.

Terminando, Sr. Presidente, quero dizer que isso apenas foi possível em razão de

algumas questões. Primeira: a luta de vocês, que não é de agora, mas de anos. Essa

luta está acontecendo há anos pelo serviço público e sempre resiste a tempestades e

tempos ruins. Vocês são sempre guerreiros na defesa do serviço público. Segunda: a

mesa de diálogo, que foi fundamental. Quem constrói é a mesa de diálogo. Foi ela

que construiu. Com a retaguarda da mobilização de vocês, o governo deve mexer-se

em relação às propostas apresentadas. É claro que os setores que se mobilizam

conquistam o recurso que, às vezes, não dá para tudo. Contudo, nós, da sociedade,

devemos ter prioridade; e estamos escrevendo a história. Estamos escrevendo que a

prioridade do Estado de Minas Gerais, a partir  de agora e da eleição do Governo

Fernando  Pimentel,  são  os  serviços  públicos  de  educação,  saúde  e  segurança

pública. Isso foi prometido durante a campanha eleitoral. Para isso, repito, haverá um

esforço orçamentário grande; e podem ficar tranquilos, pois o governo está buscando,

mesmo em período de crise,  fazer com que o Estado tenha segurança, para que

vocês não apenas tenham em dia o salário, o 13º salário e as vantagens aprovadas,

mas também os reajustes aprovados nesta Casa. Outros projetos do governo tratam
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desse tema para dar  prioridade àquilo com o que nos comprometemos durante a

campanha.  Então  orientamos  os  deputados  do  Bloco  Minas  Melhor  e  do  Bloco

Independente  que  votem  favoravelmente  aos  dois  projetos  de  lei  em  defesa  da

saúde, da segurança pública e da educação. Parabéns pela mobilização.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Lafayette de

Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* – Sr. Presidente, deputados, saúdo o pessoal do

Sind-Saúde e do Sindipúblicos. Serei breve nas minhas palavras. Informo, em nome

do  líder  do  nosso  bloco,  deputado  Gustavo  Corrêa,  que  a  oposição  votará

favoravelmente ao projeto, como já foi dito ontem.

Esse projeto será aprovado por unanimidade, não tenham dúvida disso, mas não

posso deixar de fazer um registro. Parabenizo os servidores administrativos da Seds,

que estão tendo uma importante conquista, um justo reajuste de 47,5%. No entanto,

quero lamentar o fato de o governo não dar o mesmo tratamento aos servidores da

saúde. Não consigo compreender o porquê de o governo de Minas dar aos servidores

da Seds 47,5% de reajuste nos vencimentos e aos servidores da saúde somente um

abono de R$190,00. Se há recursos para pagar o abono de R$190,00, por que não o

incorpora aos vencimentos? Essa é a grande indagação.

Portanto,  presidente  e  deputados,  anuncio  que  votaremos  favoravelmente  ao

projeto,  pois  não  queremos  atrasar  o  processo.  Mas,  no  2º  turno,  já  estamos

anunciando que a oposição apresentará uma emenda ao projeto da saúde solicitando

a incorporação desses R$190,00 que estão sendo dados de abono aos vencimentos,

e para o Ipsemg também, naturalmente. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O deputado Sargento  Rodrigues  – Obrigado,  presidente.  Desejo  um  bom dia  a

todos os trabalhadores que aqui vieram mais uma vez. Parabéns pela luta. Espero,

presidente,  que  o  nosso  líder  de  governo  tenha  mais  juízo  hoje  no  seu

encaminhamento para que possamos votar a matéria.

É apenas isso, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar, o deputado Durval Ângelo.
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O deputado Durval Ângelo* – Sr. Presidente, o homem é, antes de tudo, ele mesmo

e sua circunstância. Espero que as circunstâncias me permitam ter esse juízo de que

nos falou o deputado Sargento Rodrigues.

Só quero dizer que o deputado Lafayette de Andrada sabe todas as respostas às

perguntas que fez, pois é um rapaz inteligente, professor de direito constitucional. O

governo está dando o aumento em forma de abono por causa do limite prudencial da

Lei de Responsabilidade Penal. No limite prudencial, o abono não entra na questão

de pessoal, mas de custeio. Ele sabe dessa resposta.

A outra: por que uma categoria está recebendo aumento maior? Porque ela está

incorporando um sistema antigo de gratificações. E esse sistema de gratificações era

um  verdadeiro  absurdo,  mascarava  os  salários.  Só  por  isso  está  havendo  essa

diferença. Ele também sabe essa resposta. Então, só gostaria de dizer que foi por

isso que o governo optou por esse caminho.

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.

– Registram “sim”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Emidinho Madeira – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro –

Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair  Nogueira – João Alberto – João Leite – João

Magalhães  –  Lafayette  de  Andrada  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino

Júnior – Nozinho – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento

Rodrigues  – Tiago Ulisses –  Tito Torres  – Ulysses Gomes – Vanderlei  Miranda –

Wander Borges.
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O  presidente  –  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Com a aprovação do Substitutivo nº 1,

fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  2.019/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Administração

Pública.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.885/2015, do deputado Bosco,

que  institui  o  Dia  Estadual  do  Leite.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Política  Agropecuária  opina  pela aprovação do projeto  na  forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

– Registram “sim”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Emidinho Madeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Glaycon Franco –

Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino

Júnior – Nozinho – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento

Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de

Lei nº 1.885/2015 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1/2015, do Tribunal de Justiça, que
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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

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Emidinho Madeira – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo –

Glaycon  Franco –  Gustavo Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Hely  Tarqüínio  –  Ione

Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Leite  –  João

Magalhães  –  Lafayette  de  Andrada  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino

Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela

Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses Gomes – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Informo aos senhores que o Regimento Interno não nos permite votar antes de 24

horas. Portanto, vamos votar a matéria, em 2º turno, amanhã, no mesmo horário, às 9

horas. Infelizmente, a lei não permite. Se pudéssemos, votaríamos imediatamente.

Mas votaremos amanhã.

Questões de Ordem

O deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, é o correto, é o regimental. Amanhã,

entre 9 horas e 9h30min, votaremos, sem problema. Temos de cumprir as 24 horas.
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Está no regimento. Ao pessoal que da galeria está questionando isso, porque amanhã

será realizado debate público do Ipsemg: é até bom, pois vocês vêm para a votação e

já ficam para o debate público do Ipsemg. Isso dará mais força ao debate.

O deputado Paulo  Lamac – De fato,  é uma questão de ordem, Sr.  Presidente.

Estávamos  em  uma  audiência  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  quando

percebemos, pelo monitor, que o Plenário estava em processo de votação. Sugiro a

V.  Exa. que solicite à assessoria que comunique às comissões – temos duas em

funcionamento  –,  porque  alguns  parlamentares  certamente  gostariam  de  ter

participado da votação, mas estão em audiência pública neste momento.

O presidente – O deputado Paulo Lamac está correto. Vou pedir à assessoria que

nas próximas votações peça a interrupção das comissões para que os deputados

possam participar da votação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.864/2015, do governador do Estado,

que reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras que indica e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº1. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que as

emendas  encaminhadas  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº

47/2015, publicada em 1º/7/2015, foram incorporadas no parecer da Comissão de

Administração Pública e serão arquivadas 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 – Sr. Presidente, serei breve. Fizemos esse acordo

com os  deputados Rogério  Correia e Durval  Ângelo,  referendado por  V.  Exa.  Os

servidores administrativos – auxiliar executivo de defesa social, assistente executivo

de defesa social e analista executivo de defesa social – manifestaram preocupação

em  relação  ao  compromisso  que  o  governo  fez.  O  José  Lino  está  aqui

acompanhando. Apresentamos uma emenda para que neste momento o projeto seja

votado em 1º turno. Fizemos um acordo para retirar essa emenda. A emenda tem o

seguinte  teor:  “Acrescente-se  onde  convier:  'Ficam reajustados  até  1º/12/2018 os
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valores  da  tabela  de  vencimento  inicial  dos  cargos  das  carreiras  aqui  já

mencionadas'”.  Por  quê?  Porque  o  governo  ainda  não  definiu  isso  em  lei,  quer

remeter para decreto. Não é decreto que trata disso. Aliás, já até alertei os servidores

administrativos que isso  deve ser  tratado em lei.  Portanto,  os  deputados  Rogério

Correia  e  Durval  Ângelo  assumiram  um  compromisso  comigo,  referendado  pelo

presidente da Assembleia, para que se retirasse a emenda e se a apresentasse em 2º

turno, para que ela fosse votada em 2º turno.

A pedido do José Lino e dos demais colegas que trabalham na parte administrativa

da Seds, realizamos uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e

nela tivemos o compromisso do governo. Infelizmente, dentro da Seds os servidores

eram tratados de forma que os fazia muito distantes um do outro. Uma disparidade

gritante.  Hoje,  o  piso  inicial  de  carreira  do  agente  penitenciário  e  do  agente

socioeducativo é de R$4.098,00. No entanto, os servidores administrativos têm um

piso  que  varia  em  torno  de  mil  e  poucos  reais.  Portanto,  há  uma  distância

extremamente descompassada, uma distância que não guarda certa razoabilidade.

Esse  era  o  pedido  das  carreiras  administrativas  da  Seds.  Na  audiência  pública

firmamos  o  compromisso  com  a  carreira,  carga  horária  e  piso  salarial,  conforme

proposta do governo. O reajuste, por si só, que está sendo concedido a vocês é um

avanço. Não podemos negar que é um grande avanço. No entanto, remeter esse

compromisso para depois é um gesto que não aconselho a nenhum sindicalista – que

está aqui todos os dias – e a nenhum servidor público, porque pode ser que haja

prejuízo.  Depois  que  a  matéria  é  aprovada,  fica  muito  mais  difícil  que  isso  seja

inserido no texto da lei, até porque decreto não passa por aqui, é caneta única e

exclusiva  do chefe  do Poder  Executivo,  ou  seja,  o governador  do  Estado.  Vocês

ficariam, portanto, sem um mecanismo de negociação.

O projeto vai  ser aprovado, como aprovamos os projetos da área de saúde,  do

Ipsemg. Os deputados que compõem o Bloco Verdade e Coerência já manifestaram

que  votarão  favoravelmente  ao  projeto.  É  importante  que  os  servidores

administrativos da Seds, em todas as carreiras, tenham a seguinte clareza: se não for

por meio de lei, vai haver prejuízos, não haverá a segurança jurídica de que esse

compromisso  seja  cumprido  até  2018.  Foi  acordado  que  está  dilatado  até  2018,
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repito,  é  uma  boa  negociação.  Quando  negociamos  os  salários  dos  agentes

penitenciários, dos agentes socioeducativos,  dos policiais  militares, dos bombeiros

militares e dos policiais civis, adotamos também uma linha de quatro anos. Foram

quatro anos seguidos de  reajustes.  Naquele  primeiro  momento,  alguns servidores

acharam ruim o fato de o aumento ter sido dividido em várias parcelas, durante quatro

anos.  Ao  chegar  1º  de  abril,  quando  foi  paga  a  última  parcela  dos  15%,  todos

pensaram  completamente  diferente  e  concluíram  que  havia  sido  feita  uma  boa

negociação.

Como eu disse, a negociação é boa, atende muito o que vocês estão pleiteando,

mas é preciso que isso seja assegurado em lei, como foi feito com a lei do restante,

ou  seja,  a  Lei  nº  19.576,  pela  qual  foram  estabelecidos  todos  os  percentuais  de

outubro  de 2011 a abril  de 2015.  Os servidores aguardaram pacientemente  cada

parcela. Agora, digo aos servidores que é ruim remeter o compromisso para decreto,

porque vocês vão ficar desprotegidos, à deriva. É necessário estabelecer em lei, até

porque decreto não pode fazer reajuste, a Constituição da República é clara: reajuste

só pode ser feito por meio de lei. Quando digo lei estou me referindo a uma norma

geral  e  abstrata,  ou  seja,  proposição votada  por  parlamentos,  e  não uma norma

tratada no nível de decreto-lei.

Portanto  essa  emenda  condiz  com  o  que  vocês  estão  pleiteando,  resguarda  o

interesse de vocês. Foi feito um acordo para que o projeto tenha assegurada hoje a

sua votação em 1º turno. Presidente Adalclever Lopes, estou retirando a emenda para

que o projeto seja votado. Há um acordo para que a emenda seja votada amanhã,

quando o projeto for votado em 2º turno. Aí, faço um apelo aos deputados Rogério

Correia e Durval Ângelo: que levem em consideração esse pedido, porque a emenda

será votada amanhã. Espero que com essa votação os servidores fiquem protegidos

na forma da lei.

Esse  é  o  nosso  encaminhamento.  Todos  votaremos  favoravelmente  à  matéria.

Obrigado a todos. Vamos à luta, é assim que vocês devem participar desse debate.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* – Sr. Presidente, deputados, servidores presentes, saúdo

especialmente os servidores da Seds, na pessoa do José Lino, e de seus colegas
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que aqui  estiveram. Esse projeto teve uma negociação de 14 horas.  Foram duas

reuniões. O deputado Durval Ângelo me encarregou de recebê-los e de, em nome do

governo, partir para uma negociação. Negociar não é fácil, pois impacta em aumento

de despesas.  Foram,  no  mínimo,  duas  reuniões  de  sete  horas  ininterruptas  para

tentar  corrigir  um  tratamento  diferenciado  dentro  da  Seds,  dos  servidores

administrativos.  Por  quê?  Porque  os  agentes  penitenciários  e  os  agentes

socioeducativos  tinham um tratamento  diferenciado,  e os  agentes ficavam ao léu,

partindo  do  princípio  de  que  o  salário  de  auxiliar-executivo  de  defesa social,  por

exemplo, inicia-se com aproximadamente R$790,00. Esse é o salário do servidor. A

ele, soma-se um adicional de local de trabalho de 60% em alguns casos, em outros

de 75% e outros de 95%. Parte-se do princípio de que o maior adicional é de 95%;

teremos 95% ainda em algumas situações sobre um salário de R$790,00.

Precisamos fazer uma correção. Sempre disse aos servidores, até por estar sempre

negociando, que a ideia é reduzir o valor de adicionais e aumentar o valor do salário-

base por um motivo bem claro. O salário-base acompanha o colega quando ele vai

para a aposentadoria para que não tenha um vencimento por 30 anos, que é o salário

e mais o adicional de local de trabalho, e, ao aposentar-se, tenha a renda reduzida à

metade. Não é justo com o servidor. Esse foi a negociação. Caminhou-se com um

aumento salarial de 13 a 43... por que um aumento maior? Justamente para alcançar

o aposentado, para nivelar o aposentado com o colega da ativa, para que não tenha

prejuízo.  Acho  uma maldade.  A pessoa trabalha  por  30  anos,  tem uma renda  e,

quando  aposenta,  quando  está  mais  velho  e  sem  condições  de  arrumar  outro

emprego a renda cai. Isso é uma covardia, é isso que estamos corrigindo com esse

projeto. O mesmo fizemos com a Polícia Militar. Em nosso primeiro mandato, o salário

de um policial  era um valor da ativa, outro do aposentado e o do pensionista um

menor  ainda.  Hoje,  todos ganham exatamente o mesmo. Caminhamos para essa

correção, e outras devem ser feitas.

Eu  estava  conversando  com  o  nosso  líder,  Durval  Ângelo,  e  explicando  os

impactos. Trouxe a preocupação de que hoje temos os colegas que tem associado

aos seus salários, seja de analista,  assistente  ou auxiliar,  o  adicional  de local  de

trabalho.  Entretanto,  houve mudança de regra.  O presídio pequeno,  por  exemplo,
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ganhava 60% de aumento no adicional, o médio 75% e o grande 95%. Essa regra

mudou. Em algumas situações, o colega corre o risco de aumentar o salário-base,

mas diminuir o vencimento. Por quê? Porque ele mudará a regra que o alcança no

adicional de local de trabalho. Ele tem aumento do salário-base, mas tinha 95% de

adicional  no  local  de  trabalho  e  caiu  para  60% na  nova  regra.  Aumentamos  os

salários, mas reduzimos o vencimento. Fizemos o compromisso com o deputado de

avaliar isso. Eu apresentei uma emenda de 2º turno para vermos se o impacto vai

acontecer realmente para corrigir. A ideia não é dar com uma mão e tirar com a outra.

Essa é uma correção que descobrimos e vamos resolver.

Outro  compromisso  pleiteado  pelo  sindicato,  e  aceito  pelo  governo,  é  tirar  os

administrativos da ideia do primo pobre entre todos os outros administrativos. Darei

um exemplo genérico, arredondando os valores: o agente administrativo da Polícia

Militar,  mesmo nível,  ganha um salário  de R$4.000,00, o agente administrativo da

Polícia Civil ganha R$2.500,00 e o agente administrativo ganha R$800,00. Temos de

nivelar isso entre todos os iguais. Estamos trabalhando por essa correção, para que

todos ganhem igual. Por exemplo, o soldado da PM ganha igual ao investigador de

polícia,  que  ganha  igual  a  um  agente  prisional,  que  ganha  igual  a  um  agente

socioeducativo.  Nada  mais  justo  que  os  servidores  administrativos  também,  por

isonomia, ganhem igual, com essas correções que estamos fazendo.

Com  muito  carinho,  estamos  dizendo  que  tudo  aquilo  que  foi  pleiteado  nessas

muitas  reuniões  que  realizamos  está  sendo  acatado  pelo  governo  como resgate

daquilo que vocês já fizeram pelo nosso 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

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antonio Lerin – Arlen Santiago

– Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Braulio Braz – Cabo Júlio –
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Carlos  Pimenta  –  Celinho do Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –  Dalmo Ribeiro  Silva  –

Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte

Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fábio  de  Avelar

Oliveira – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Glaycon Franco –

Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira –

João  Alberto  –  João  Leite  –  João Magalhães  –  Lafayette  de  Andrada –  Leandro

Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago

– Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres

– Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Com a aprovação do Substitutivo nº 1,

fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  1.864/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Declaração de Voto

O deputado Rogério  Correia  –  Minha declaração de voto  será  bastante  rápida.

Apenas,  mais  uma  vez,  quero  parabenizar  os  servidores.  Já  havia  feito  o

encaminhamento, e vamos tentar agora, nas Comissões de Fiscalização Financeira e

de Administração Pública, buscar essa aprovação em 2º turno, para que o projeto

seja votado amanhã. Ainda contamos com a presença dos servidores aqui embaixo,

na  Sala  das  Comissões,  para  discutir  com  vocês  as  emendas  apresentadas.

Obrigado, presidente, parabéns.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares – Sr. presidente, questão de ordem. Ainda dá tempo

de... Não dá mais tempo. Votei “sim”, Sr. presidente.

O presidente – Pelo menos, de coração, quero dizer que V. Exa., como líder e pelo

trabalho que realizou, encaminhou todo esse processo que culminou nesse resultado

positivo.

O deputado Gustavo Valadares – Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui de

coração.
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Declarações de Voto

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Sr.  Presidente,  queria  apenas,  mais  vez,

cumprimentar os servidores que nos acompanharam das galerias e dizer que a luta é

assim mesmo: tem de ser persistente, permanente. Não dá para fazer mobilização

ficando só no WhatsApp e na internet, é preciso vir aqui, na Assembleia. Parabéns

aos que vieram, pois tiveram trabalho, saíram cedo de suas casas e vieram fazer uma

mobilização. Tem uma turma que é assim mesmo, estamos acostumados a lidar com

esse tipo de mobilização na área de segurança pública, e tem uma turma que só quer

se mobilizar pelo Facebook e pela internet. Mas vir aqui participar do processo, ficar

aqui por horas angustiantes para aprovar a matéria, alguns têm preguiça. Parabéns

pela bela luta que vocês estão travando desde a nossa audiência pública, quando

tivemos aquele efeito extremamente positivo. Vocês merecem, fiquem firmes na luta,

persistentes e, amanhã, se Deus assim o permitir, votaremos a matéria em definitivo,

em 2º turno. Parabéns a vocês.

O deputado Carlos  Pimenta  –  Sr.  Presidente,  em primeiro  lugar  quero  dizer  da

satisfação desta Assembleia,  nesta manhã,  ao votar dois projetos tão importantes

para os servidores do nosso Estado. Aqui recebemos os servidores administrativos da

Seds, que realizam um trabalho muito bom, sem o qual nada caminharia naquela

secretaria. Não são apenas os que se encontram na ponta os responsáveis pelos

trabalhos,  também  o  são  aqueles  que  se  encontram  no  serviço  administrativo.

Cumprimento também os servidores da área da saúde, que receberam esse abono. É

importante que o abono seja,  de fato,  incorporado ao salário-base,  porque abono

parece ser  gratificação,  e  os  servidores  não  estão  pedindo gratificação  e,  sim,  o

reconhecimento do trabalho que desenvolvem na área na saúde. Por último, refiro-me

à questão do Ipsemg. Foram incorporados R$190,00 ao salário desses servidores,

assim como ao dos servidores da Unimontes, que trabalham no hospital universitário.

Quanto ao Ipsemg, trata-se de um instituto que precisa ser revitalizado. Há poucos

dias,  a  deputada  Geisa,  aqui  presente,  de  Varginha,  conheceu  um  hospital  de

primeiro mundo que atende aos servidores do Ipsemg e que estava praticamente

rompendo esse contrato. Se não fosse a ajuda da deputada Geisa, esse hospital de

Varginha, como muitos outros, abandonaria o convênio feito com o Estado. Portanto,
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esse é um passo importante, e outros devem ser dados nessa direção. O Ipsemg tem

uma função específica no nosso Estado. Muitos funcionários que não podem pagar

um plano de saúde encontram respaldo no Ipsemg. Gostaria que iniciássemos um

trabalho  de  recuperação  da  credibilidade  do  Ipsemg  e  pudéssemos  manter  os

hospitais  funcionando.  Por  último,  quero  dizer  que  o  projeto  prevê  o  repasse do

abono,  até  2016,  aos  funcionários  da  Unimontes  que  trabalham  no  hospital

universitário, que presta um grande serviço à cidade de Montes Claros, além de ser

um hospital-escola, que fornece um substrato, uma base aos estudantes de medicina

da  nossa  Unimontes,  uma  das  maiores  faculdades  existentes  neste  país.  No

vestibular,  no  último  final  de  semana,  a  Unimontes  bateu  o  recorde:  foram  482

candidatos por vaga para o curso de medicina daquela universidade. E o hospital

universitário  precisa  de funcionários  bem remunerados,  necessitando do apoio  do

governo  do  Estado  e  de  que  façamos  um  trabalho  de  valorização  da  nossa

Unimontes  e  do  Hospital  Universitário  Clemente  Farias.  Trago  minha  palavra  às

centenas  de  funcionários  da  Unimontes,  que  trabalham  no  Hospital  Universitário

Clemente  Farias,  dizendo  da  nossa  luta  em  favor  daquela  instituição,  em

reconhecimento ao trabalho fantástico de seus funcionários. Parabéns ao presidente

pela condução dos trabalhos e à Assembleia por esse gesto de responsabilidade,

valorizando funcionários do Ipsemg, da saúde e da Seds. Muito obrigado.

O deputado Arlen Santiago – Sr.  Presidente, neste país em que a inflação está

batendo em 9%, a maior desde o final do Plano Real, ficamos satisfeitos em votar, se

não toda a inflação do período, pelo menos, um pouco dela. Se a inflação ficasse em

1%  ou  2%,  isso  seria  melhor  para  o  funcionalismo,  que  sofreu,  neste  ano,  um

aumento em sua conta de luz de mais de 60%, e levará outra paulada agora, em

julho, com um novo aumento, além da inflação existente. Nesses primeiros quatro

meses o povo brasileiro já pagou, com o seu suor, mais de R$220.000.000.000,00 de

juros para os bancos, que hoje são os grandes favorecidos pelo governo federal. Ao

mesmo tempo em que temos essa alegria, acabamos tendo também uma tristeza.

Hoje às 17 horas a Comissão de Saúde estará em audiência externa, e convido toda

a região de São João del-Rei e Barbacena a comparecer à câmara municipal, onde

discutiremos questões envolvendo a saúde, inclusive denúncia de suspeita de que a
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prefeitura daquela cidade teria jogado fora uma tonelada de medicamentos que ainda

não  haviam  vencido.  Estaremos  lá  para  verificar  se  essa  denúncia  realmente  é

verdadeira, e parece que é. Ontem mesmo, em conversa comigo, o pessoal da TV

Globo de lá disse que os vídeos são muito contundentes. Vamos verificar tudo isso.

Amanhã,  na  parte  da  manhã,  às  8h30min,  com  a  Comissão  de  Saúde,  com  a

deputada  Celise  Laviola,  além  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Bonifácio

Mourão, estaremos em Governador Valadares para tratar da crise brasileira da saúde.

Não existe vontade política do governo federal em dar saúde à população. Também

amanhã, às 14 horas, o presidente da câmara de Unaí, Zé Lucas, vai nos receber,

mobilizando  toda  aquela  região,  que  tem  passado  por  enormes  dificuldades.  Os

doentes com câncer têm de ser mandados para Barretos. Já houve a falência total do

sistema de saúde de Brasília, sobretudo porque o governo federal não atende bem, e

o governo que saiu de lá deixou a situação muito complicada. Outra situação é que o

governo federal  paga mal  pela tabela  do SUS.  Faz 15 anos que uma consulta é

R$10,00.  Os  três  médicos  que  atuam  no  parto,  pediatra,  anestesista  e  obstetra,

ganham menos que uma entrada no Mineirão. Para fazer exame de raios X de tórax,

o dinheiro que se paga em 90 dias não dá para comprar um sanduíche. Se se vai

fazer a biópsia de uma pessoa com câncer de mama, paga-se R$68,00, enquanto a

agulha custa mais de R$100,00. Além disso, o governo federal não garante o que

fala. Lembramos ainda que a presidenta falou que ia baixar a conta de luz. Mas, por

onde tenho andado,  sempre  peço para  trazerem uma conta de luz  mais  baixa  e

constatamos  que  isso  não  existe.  Nesses  40  segundos  que  me  restam,  Sr.

Presidente, quero dizer que o prefeito Márcio Lacerda e o secretário Fabiano Pimenta

tiveram de suspender  as cirurgias eletivas,  aquelas que as pessoas têm de fazer

mesmo – e só neste ano serão mais de 13 mil –, porque o governo federal, além de

mandar fazer por esse preço vil  que está pagando, ainda não paga efetivamente.

Desde outubro não paga um centavo pelas cirurgias eletivas, levando a população

mais carente a esse sofrimento. Estaremos em Valadares porque lá o problema da

eletiva é extremamente grave. Mas Belo Horizonte, por inanição, por não conseguir

pagar com recursos próprios aquilo que o governo federal nega ao povo mais carente

da região metropolitana, infelizmente está sem as cirurgias eletivas. Muito obrigado.
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O deputado Fábio Avelar Oliveira – Obrigado, Sr. Presidente. Quero declarar que

meus votos são todos “sim”. Cheguei um pouco atrasado, mas meus votos são “sim”.

Obrigado pela atenção.

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje,

às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  Ata  –  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 – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da

Silveira Jr.  – Agostinho Patrus  Filho – Anselmo José Domingos – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Celinho

do Sinttrocel – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva – Duarte Bechir – Durval Ângelo –

Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geraldo Pimenta –

Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro – Iran Barbosa –

Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago – Neilando

Pimenta – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto

Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses –

Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

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.

Questões de Ordem

O deputado Fábio Cherem – Presidente, quero saudar os membros desta Casa

pela chegada do novo projeto do governo que vai viabilizar a utilização pelo Estado

de recursos ociosos que estão retidos no Banco do Brasil. São depósitos judiciais

inúteis à sociedade, que estão simplesmente parados, sem utilidade. É um dinheiro

ocioso, para o qual o governador do Estado e o presidente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais tiveram a ousadia de dar utilidade, em prol de todos os mineiros, diante

da difícil situação econômica do Estado. Em razão dessa criatividade contínua e do

trabalho constante deste governo, conforme o levado a efeito junto aos servidores da

educação,  estamos  à  vontade  para  representá-lo.  Acreditamos  no  pleno êxito  do

governo Fernando Pimentel ao final do seu mandato. Acreditamos que a ata retrata,

com o encaminhamento desse projeto, a boa intenção do governo. Mostra, ainda, que

esta  Casa,  pela  primeira  vez,  recebe  um  projeto  do  governador  do  Estado  em

coautoria  com o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais.  Este  projeto

soluciona  uma questão  importante,  de  forma  totalmente  legal  e  economicamente

favorável às demandas prementes de investimento e custeio, em face do déficit de

R$7.200.000.000,00,  situação em que foram recebidas as  finanças  do Estado de

Minas Gerais.

Diante  da  ausência  de  quórum,  peço o  encerramento  de  plano  da reunião,  Sr.

Presidente.

O deputado Gustavo Corrêa – Solicito recomposição de quórum, Sr. Presidente, até

porque V. Exa. acabou de abrir a reunião, e nós vimos que havia número suficiente de

deputados para tal.

O presidente – É regimental.  Solicito ao secretário que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.
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O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 16 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

amanhã,  dia 2,  às  18 horas,  e convocando as deputadas e os deputados para a

extraordinária de amanhã, dia 2, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Discussão e Votação de Pareceres:  Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei nº 1/2015; aprovação – 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.019/2015; apresentação das Emendas nºs 1 a 7;

Acordo de Líderes; Decisão da Presidência; encerramento da discussão; discurso dos

deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Sargento  Rodrigues;  votação  nominal  do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo emendas; aprovação; requerimento do

deputado Lafayette de Andrada; deferimento; leitura e votação nominal da Emenda nº

1; rejeição; votação nominal da Emenda nº 2; rejeição; votação nominal da Emenda

nº  3;  rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  4;  rejeição;  votação  nominal  da

Emenda nº 5; rejeição; votação nominal da Emenda nº 6; rejeição; requerimento do

deputado Gustavo Corrêa; deferimento; leitura e votação nominal da Emenda nº 7;

aprovação – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.864/2015; apresentação

das Emendas nºs 1 e 2; Acordo de Líderes; Decisão da Presidência; encerramento da

discussão;  discurso  dos  deputados Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio;  votação

nominal  do projeto,  salvo emendas;  aprovação na forma do vencido em 1º turno;

votação nominal da Emenda nº 1; rejeição; votação nominal da Emenda nº 2; rejeição

– Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 1.885/2015; aprovação – Declarações de Voto – 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 – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –

Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Avelar Oliveira –

Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto

Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro –

Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João Alberto  –  João Leite  –  João Magalhães  –

Leandro Genaro – Léo Portela – Marília Campos – 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.

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

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.

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.

Discussão e Votação de Pareceres

– A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 1/2015 (À sanção.).
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2ª Fase

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

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

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  –  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.019/2015,  do

governador do Estado, que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do

Poder Executivo que menciona e altera as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004, 15.304, de

11/8/2004, e 15.466, de 13/1/2005. 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. Não há oradores inscritos.

– Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 2.019/2015 a seguinte redação:

“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,

imediatamente após a publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Esta proposta de emenda legislativa tem como finalidade promover a

incorporação imediata do abono concedido ao vencimento básico dos servidores das

carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Saúde  do  Poder  Executivo,  para  que  seja

contado  para  efeitos  de  cálculos  previdenciários,  bem  como  de  férias  e  décimo

terceiro salário, o que não ocorre na forma de abono.

Portanto, acreditando na justiça e na oportunidade desta emenda, contamos com o

apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao caput do art. 5º do Projeto de Lei nº 2.019/2015 a seguinte redação:

“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
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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,  e  aos  servidores  ocupantes  de  cargos  de

provimento efetivo e aos detentores de função pública das carreiras do Instituto de

Previdência  dos  Servidores  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  IPSM  –,

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:”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 3

Dê-se ao caput do art. 6º do Projeto de Lei nº 2.019/2015 a seguinte redação:

“Art. 6º – O abono de que trata o art. 5º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 3º da Lei nº 15.465, de

2005, em duas parcelas, nos seguintes valores e datas:”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 4

Dê-se ao caput do art. 7º do Projeto de Lei nº 2.019/2015 a seguinte redação:

“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 e do IPSM, 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.”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 5

Acrescenta-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – Fica criada a Gratificação de Serviços de Seguridade Social – GSSS –,

devida aos ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Gestão de Seguridade
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Social,  Assistente  Técnico  de  Seguridade  Social  e  Auxiliar  Geral  de  Seguridade

Social, a que se referem, respectivamente, os incisos IV, V e VI do art. 1º da Lei nº

15.465,  de 13 de janeiro de 2005,  lotados no Quadro de Pessoal  do Instituto  de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM.

§ 1º  –  A GSSS será  atribuída  mensalmente  ao  servidor  ocupante  de  cargo de

provimento efetivo das carreiras de que trata o caput, em efetivo exercício no IPSM,

ainda que esteja ocupando cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

§ 2º – Os valores da GSSS são os constantes no Anexo I desta lei.

§ 3º – O pagamento da GSSS será suspenso caso o servidor passe a ter exercício

em órgão ou entidade diverso do IPSM, bem como nas situações de Afastamento

Voluntário Incentivado – AVI –, Licença para Tratar de Interesses Particulares – LIP –

e  afastamento  decorrente  de  exercício  de  mandato  eletivo  federal,  estadual  ou

municipal, ressalvadas as opções a que se referem os incisos II e III do art. 38 da

Constituição da República.

§ 4º – O valor da GSSS não se incorpora à remuneração do servidor nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício  ou  vantagem,  salvo  os  decorrentes  de  adicionais  por  tempo de  serviço

adquiridos anteriormente à Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho

de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias, considerados os respectivos

meses de referência.”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 6

Acrescenta-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – Passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei, a partir do primeiro dia do

mês subsequente ao de sua publicação, as tabelas de vencimento básico de carreira

do Poder Executivo, constantes nos anexos da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, referentes às cargas horárias de vinte, trinta e quarenta horas semanais da

carreira  de  Analista  de  Gestão de Seguridade Social,  constante no  item V.2.3  do

Anexo V.
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ANEXO I

(a que se refere o § 2º do art. 8º do Projeto de Lei nº 2.019/2015, de de de 2015)

* – O Anexo I, a que se refere o § 2º do art. 8º do Projeto de Lei nº 2.019/2015, de

de de 2015, foi publicado no Diário do Legislativo, de 11.7.2015.

ANEXO II

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V.2 – TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS –

IPSM

(...)

V.2.3 – CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

* – A Carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, carga horária 20 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 11.7.2015.

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* – A Carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, carga horária 30 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 11.7.2015.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* – A Carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 11.7.2015.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – Fica instituído no âmbito do Estado o grupo permanente de trabalho com

a  participação  efetiva  das  entidades  representativas  dos  servidores  de  saúde,

objetivando prioritariamente a reformulação do plano de carreira e as alterações na

jornada laboral, além de outros assuntos correlatos à relação de trabalho.
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§ 1º – O grupo de trabalho garantirá a participação, em simétrica paridade, das

seguintes entidades de servidores de saúde:

I – um representante da Escola de Saúde Pública – ESP;

II  –  um  representante  da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  –

Fhemig;

III – um representante da Fundação Ezequiel Dias – Funed;

IV –  um  representante  da  Fundação Centro  de  Hematologia  e  Hemoterapia  de

Minas Gerais – Hemominas;

V – um representante da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes;

VI – um representante do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu;

VII – um representante da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES-

MG;

VIII –  um representante dos Auxiliares de Apoio à Gestão e Atenção em Saúde –

Augas.”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Ricardo Faria – Geraldo Pimenta – Celinho do Sinttrocel

Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo instituir no âmbito do Estado

de Minas Gerais o grupo permanente de trabalho, com a participação das entidades

representativas dos servidores da saúde, objetivando a implementação de política de

valorização dos trabalhadores da saúde do Estado, bem como equacionar eventuais

conflitos existentes.

A implementação do grupo permanente de trabalho 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.

Assim, pelas razões expostas, é de fundamental importância que esta proposição

seja apreciada e, ao final, aprovada pelos nobres parlamentares desta Casa.

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade  dos  membros  do  Colégio  de  Líderes  acorda  sejam  recebidas  seis

emendas contendo matéria nova,  sendo cinco do deputado Sargento Rodrigues e
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uma  dos  deputados  Ricardo  Faria,  Geraldo  Pimenta  e  Celinho  do  Sinttrocel,  ao

Projeto de Lei nº 2.019/2015.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 2 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foram apresentadas  ao projeto  uma emenda do deputado

Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 1, e seis emendas que, por conterem matéria

nova, vêm acompanhadas de Acordo de Líderes, sendo cinco do deputado Sargento

Rodrigues, que receberam os nºs 2 a 6, e uma dos deputados Ricardo Faria, Geraldo

Pimenta e Celinho do Sinttrocel, que recebeu o nº 7, e que, nos termos do § 4º do art.

189  do  Regimento  Interno,  serão  submetidas  a  votação  independentemente  de

parecer. A presidência informa ainda que as emendas encaminhadas pelo governador

do Estado por meio das Mensagens nºs 49 e 50/2015, publicadas na edição do dia

2/7/2015, foram incorporadas ao parecer da Comissão de Administração Pública e

serão arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* – Sr. Presidente, serei breve. Estamos votando o

projeto que traz o abono para os servidores da saúde e do Ipsemg. Registro que,

durante o processo, será votado inicialmente o projeto original, que terá o nosso voto

favorável,  o voto da oposição. E falo em nome do nosso líder,  deputado Gustavo

Corrêa. Em seguida, virá a Emenda nº 1, de nossa autoria, da oposição, que solicita

que esse abono seja  incorporado desde já ao  vencimento  básico  dos  servidores.

Solicitamos a votação favorável dos deputados, para que votem “sim” à Emenda nº 1,

que incorpora  já  o  abono que está sendo concedido.  São essas as palavras,  Sr.

Presidente. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.
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Deputadas,  público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  cumprimento  os

trabalhadores  que  vieram  para  esta  votação  tão  importante  para  eles.  Nós

apresentamos ao PL nº 2.019 cinco emendas que, na prática, estendem os mesmos

benefícios aos servidores do IPSM. Não sei se o deputado Rogério Correia conseguiu

fazer  contato  com  o  governo  em  relação  à  solicitação  que  havíamos  feito  ao

parlamentar a respeito dos servidores do instituto. É bom que todos que estejam nos

assistindo neste momento, principalmente os servidores da Polícia Militar e do Corpo

de Bombeiros Militar, saibam que o IPSM, o Instituto de Previdência dos Servidores

Militares de Minas Gerais, tem cerca de 200 servidores apenas. E não dá, deputado

Bispo Gilberto, para estender aumento a milhares de servidores e deixar 200 do lado

de fora. Essa é a nossa sugestão quando aportamos as emendas ao PL nº 2.019.

E, àqueles que estão aqui nos acompanhando – você, José Lino, como liderança

sindical,  os demais companheiros  do Sistema de Defesa Social,  os servidores da

saúde e do Ipsemg –, informo que só será possível aprovar a matéria neste momento,

porque os deputados da oposição estão compondo o quórum. Sem os deputados da

oposição,  deputado João Leite,  não haveria  número necessário  de  parlamentares

para votação da matéria. É importante que todos os servidores presentes às galerias

saibam disso, porque depois alguns deputados da base de governo virão à tribuna

declarar voto e podem se esquecer de mencionar a própria oposição, que aqui esteve

para abrir uma exceção, com os 26 deputados presentes, e votar matéria de quórum

mínimo  como  esta.  Esses  dois  projetos  requerem  no  mínimo  39  deputados  em

Plenário.  Até  há  pouco  havia  37  e  foi  preciso  que  mais  deputados  da  oposição

viessem para votarmos a matéria.

Quanto à votação, é necessário que o deputado digite “sim” para a aprovação das

emendas.  O deputado que votar “em branco”  ou que se abstiver  na votação não

ajudará no processo. Precisamos da maioria simples. Se temos 39 deputados em

Plenário, precisamos de 20 votos favoráveis. Obviamente, como já expliquei a todos

aqui,  a  votação  é  nominal,  portanto  todos  conhecerão  quem  está  a  favor  dos

servidores, quem está contra eles e quem vai se abster de votar, mesmo estando

presente no Plenário. Faço um apelo aos deputados. Deputado Nozinho, imagine que

milhares  e  milhares  de  servidores  terão  reajuste:  saúde,  Ipsemg,  servidores  da
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Unimontes e, agora, com esse PL nº 2.019. Como é que vamos deixar 200 servidores

do IPSM sem esse amparo? Isso não é possível. Mas é bom que os servidores do

IPSM estejam presentes para saber quem vai votar favoravelmente a vocês e fazer

justiça. O que as emendas estão propondo para os servidores é simplesmente um

tratamento igualitário,  mais  nada,  nenhum centavo a  menos e nenhum centavo a

mais,  é  tratamento  igualitário  para  os  demais  servidores.  E  é  um  número  muito

pequeno de servidores para o governo absorver.

Sr. Presidente, encerro o encaminhamento da matéria dizendo: precisamos votar

favoravelmente. Essa história de dizer que o governo vai mandar o projeto depois é

uma forma de querer empurrar com a barriga os servidores que aqui se encontram.

Mandar  projeto  depois  não  serve,  vamos  aproveitar  e  votar  agora  porque  temos

quórum, temos convergência entre base e oposição para votar a matéria. Qual é o

problema em aprovar as emendas?

Portanto, Sr. Presidente, solicito aos deputados e às deputadas que aprovem as

emendas que estamos encaminhando ao PL nº 2.019. Essa é a nossa orientação, no

sentido de aprovar as emendas.

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 emendas.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cabo Júlio – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva

– Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Emidinho Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Geraldo Pimenta

– Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro – Isauro Calais – João Alberto –

João  Leite  –  João  Magalhães  –  Lafayette  de  Andrada  –  Leandro  Genaro  –  Léo

Portela – Marcio Santiago – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto

Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota –
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Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O deputado Gil Pereira – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Votação da Emenda nº

1.

O deputado Lafayette  de Andrada – Sr.  Presidente,  solicito  a leitura do teor  da

emenda.

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

leitura da Emenda nº 1.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Lê a Emenda nº 1, publicada nesta ata.)

O presidente – Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa

– Ione Pinheiro – João Leite – João Magalhães – Lafayette de Andrada – Sargento

Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –

Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado

– Emidinho Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – Leandro Genaro – Léo Portela – Marcio Santiago –

Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  35  deputados,

totalizando 46 votos. Está rejeitada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

– Registram “sim”:

Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa

– Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de Andrada – Sargento Rodrigues – Tito

Torres.

– Registram “não”:
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Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro

– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais – Ivair Nogueira

– João Alberto – Leandro Genaro – Léo Portela – Marcio Santiago – Noraldino Júnior

– Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia

– Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  10  deputados.  Votaram  “não”  34  deputados,

totalizando 44 votos. Está rejeitada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº 3.

– Registram “sim”:

Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa

– Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de Andrada – Sargento

Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –

Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado

– Emidinho Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela –

Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota

– Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  37  deputados,

totalizando 48 votos. Está rejeitada a Emenda nº 3. Em votação, a Emenda nº 4.

– Registram “sim”:

Cabo Júlio – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo –

Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de

Andrada – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo
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Silva – Bosco – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro

– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais – Ivair Nogueira

– João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Marcio Santiago – Noraldino Júnior

– Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  12  deputados.  Votaram  “não”  35  deputados,

totalizando 47 votos. Está rejeitada a Emenda nº 4. Em votação, a Emenda nº 5.

– Registram “sim”:

Cabo Júlio – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo –

Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de

Andrada – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro

– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais – Ivair Nogueira

– João Alberto – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Marcio Santiago

– Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses

– Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  12  deputados.  Votaram  “não”  36  deputados,

totalizando 48 votos. Está rejeitada a Emenda nº 5. Em votação, a Emenda nº 6.

– Registram “sim”:

Cabo Júlio – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gilberto Abramo –

Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de

Andrada – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro
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– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais – Ivair Nogueira

– João Alberto – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Marcio Santiago

– Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade

– Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  12  deputados.  Votaram  “não”  35  deputados,

totalizando 47 votos. Está rejeitada a Emenda nº 6. Votação da Emenda nº 7.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, gostaria que V. Exa. solicitasse a leitura

dessa emenda.

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

leitura da Emenda nº 7.

O secretário – (– Lê a Emenda nº 7, publicada nesta ata.)

O presidente – Em votação, a Emenda nº 7.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –

Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval

Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Felipe Attiê –

Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite

– João Magalhães – Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Léo Portela – 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 – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 7. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.019/2015 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº 7.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.864/2015, do governador do Estado,

que reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras que indica e dá outras
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providências. 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.

– Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.864/2015

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. … – Ficam reajustados, até 1º de dezembro de 2018, os valores da tabela de

vencimento básico inicial 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 nº15.961, de 30 de

dezembro de 2005, da seguinte forma:

I – Analista Executivo de Defesa Social 40h: R$4.416,09;

II – Analista Executivo de Defesa Social 30h: R$3.312,06;

III – Assistente Executivo de Defesa Social 40h: R$2.440,80;

IV – Assistente Executivo de Defesa Social 30h: R$1.830,62;

V – Auxiliar Executivo de Defesa Social 30h: R$1.399,74.

Parágrafo único – Cabe ao Poder Executivo regulamentar o disposto no caput, nos

termos do art. 66 da Constituição do Estado.”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte § 4º:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – Fica assegurada a percepção de 50% do Adicional de Local de Trabalho

percebidos anteriormente a esta lei aos servidores dos quadros de Auxiliar Executivo

de Defesa Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa Social  e  Analista  Executivo  de

Defesa Social, em exercício até 25 de junho de 2014, que estiverem e permanecerem

no mesmo estabelecimento prisional ou unidade socioeducativa.”.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

Cabo Júlio
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ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acorda seja recebida uma emenda

contendo matéria nova, do deputado Cabo Júlio, ao Projeto de Lei nº 1.864/2015.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2015.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 2 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foram apresentadas  ao projeto  uma emenda do deputado

Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 1, e uma emenda do deputado Cabo Júlio, a

qual, por conter matéria nova, vem acompanhada de Acordo de Líderes e recebeu o

nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas a

votação independentemente de parecer. A presidência informa ainda que as emendas

encaminhadas  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  48/2015,

publicada na edição do dia 2/7/2015, foram incorporadas ao parecer da Comissão de

Fiscalização Financeira e serão arquivadas 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  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas,  conforme  dissemos  ontem  desta  mesma  tribuna  aos  servidores,

especialmente aos da Seds, nós reapresentamos a emenda. Ela foi fruto de acordo

para que pudesse ser apresentada em segundo turno. Conforme o deputado Rogério

Correia, ainda não houve retorno por parte do governo para aprovar a nossa emenda.

Contudo, ela será submetida a votação. Diz a emenda: “Acrescente-se onde convier:

Art.  ...:  Ficam reajustados, até 1º de dezembro de 2018,  os valores da tabela de

vencimento básico inicial 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  1  da  Lei  nº  15.961,  de

30/9/2005, da seguinte forma, como se encontra aqui redigido.”
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Essa emenda foi  pedida pelo Zé Lino, para que o governo pudesse selar nesta

Casa, na forma da lei, um compromisso que foi tratado em audiência pública, com

cerca de 200 servidores no teatro.

Naquele momento, os representantes do governo que lá se encontravam – digo,

representantes do Executivo – afirmaram que o acordo estava selado e,  portanto,

poderíamos ficar tranquilos. No entanto, o projeto de lei não trouxe esse compromisso

que é fundamental.

Já alertei os senhores e as senhoras que esse assunto não pode ser tratado via

decreto. E se ele fosse tratado por decreto, seria um ato que o governo faria,  de

forma unilateral, sem que os servidores tivessem acesso ao texto, ao conteúdo, se

atenderia  ou  não.  Portanto,  nossa  emenda  é  apresentada  no  sentido  de  que  o

compromisso do governo seja petrificado na forma da lei e aqui votado. Teremos a

votação neste momento, e os senhores e as senhoras poderão acompanhar os que

votarão favoravelmente e os que votarão contrários ao compromisso do governo.

O nosso encaminhamento, deputado Gustavo Corrêa, é de que votemos “sim” pela

aprovação da emenda.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* – Deputados, senhoras e senhores, apresentamos uma

emenda.  Esclareço que ficamos  cerca  de  5 horas discutindo com os  técnicos da

liderança para que ela não causasse nenhum tipo de impacto, porque não pode, e

para que, ao mesmo tempo, o servidor não corresse risco de ter a diminuição de seu

vencimento. Passarei a explicar de forma bem rápida.

Como é constituído o vencimento dos administrativos da Seds? Um salário-base

mais um adicional de local de trabalho. Para explicitar, vou pegar um assistente que

ganhe R$1.000,00 de salário. Há três tipos de gratificação: uma de 65%, uma de 75%

e uma de 95%. O que determina se o servidor vai receber a gratificação de 65%, 75%

ou 95%? Exatamente o tamanho da cadeia em que ele trabalha, para ficar mais fácil.

Se ele está em uma cadeia de médio porte, a gratificação é uma; se ele está em uma

cadeia grande, a gratificação é outra. Para que fique fácil  o entendimento: cadeia

maior, gratificação maior. Não é essa a nomenclatura. Qual o risco que corremos e a

necessidade dessa emenda? Estamos de acordo com eles, aumentando o salário-
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base,  porque  ele  tem  efeito  para  fins  de  décimo-terceiro,  abono  de  férias,

aposentadoria e tudo, e estamos diminuindo em 50% o adicional de local de trabalho.

Isso equivale a um aumento de mais ou menos 12% a 43% para o aposentado, que

era exatamente o que tinha maior perda. Tudo isso foi acertado e acordado. Qual é o

grande risco? O grande risco é que, se o colega ganha R$1.000,00 e está em uma

gratificação de 95%, no resultado, se houver uma reclassificação do local onde ele

trabalha, corre-se o risco de votarmos aqui um aumento salarial e, ao mesmo tempo,

o presídio dele ser reclassificado e ele sair de uma gratificação de 95% para uma de

60%. Ele terá aumento, mas diminuirá seu vencimento. Esse é o risco. E a emenda

que apresentamos diz exatamente que ele vai receber a gratificação do local onde

estava até 25 de junho do ano passado. Ele vai ficar lá até se aposentar ou mudar de

presídio. O que não pode acontecer é, por um ato de reclassificação, o vencimento do

servidor diminuir. Você dá com uma mão e tira com a outra. Isso vai ter aumento de

despesa?  Não,  será  zero.  O  que  ele  ganha  onde  está  continuará  ganhando;  só

vamos  dar  a  ele  a  garantia  de  que,  por  uma  reclassificação,  não  perderá  seu

vencimento, que já é tão pequeno.

Essa  é  a  nossa  explicação.  É  uma  emenda  técnica  que  não  traz  prejuízos  a

ninguém e também não pode trazer prejuízo ao servidor. Queremos apenas garantir

que ele que não saia prejudicado no que já tem direito. Não estamos dando nada a

ele, só estamos corrigindo a situação para que não saia prejudicado. 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

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –

Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval

Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Felipe Attiê –
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Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – Lafayette

de Andrada – Leandro Genaro – 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 – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Cabo Júlio – Dalmo Ribeiro Silva – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa

– Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – Lafayette de Andrada – Noraldino Júnior –

Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro

– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais – Ivair Nogueira

– João Alberto – João Magalhães – Marcio Santiago – Nozinho – Paulo Lamac –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  33  deputados,

totalizando 44 votos. Está rejeitada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

– Registram “sim”:

Cabo Júlio – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa

– Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João Magalhães – Lafayette de Andrada –

Leandro Genaro – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Cássio Soares – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro

– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho
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Madeira – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais – Ivair Nogueira

– João Alberto – Léo Portela – Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo

Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia –

Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O deputado João Leite – Sr. presidente, meu voto é “sim”.

O presidente – Está computado. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 34

deputados,  totalizando  46  votos.  Está  rejeitada  a  Emenda  nº  2.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.864/2015 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

– A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 1.885/2015 (À sanção.).

Declarações de Voto

O  deputado  Gustavo  Corrêa –  Senhoras  e  senhores  parlamentares  presentes,

público que nos acompanha nas galerias. Deputado João Leite, V. Exa. se encontrava

em Comissão quando da votação de alguns projetos e de algumas emendas aqui, no

Plenário,  mas  tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  votaria  “sim”,  como  votou  o  Bloco

Verdade e Coerência. Quero apenas alertar a todos os que aqui se encontram, aos

telespectadores da TV Assembleia, como disse o deputado Sargento Rodrigues –

vocês puderam ver isso claramente pelos números que apareceram no painel –, que,

se não fosse a presença do bloco de oposição desta Casa, não seria possível que, na

manhã de hoje, como também na manhã de ontem, votássemos esses salários que,

temos  certeza,  vão beneficiar  cada uma das  senhoras  e  cada  um  dos senhores.

Deputado Gilberto Abramo, lamentamos que os parlamentares da base governista

tenham votado contrariamente às emendas do nosso bloco, que visavam sobretudo

corrigir algumas distorções, algumas discrepâncias entre as carreiras aqui elencadas.

Deputado João Leite, volto a dizer – tenho falado isso exaustivamente nesta semana

–, que nós, do Bloco Verdade e Coerência, seremos sempre favoráveis a qualquer

tipo de reajuste ou de melhoria salarial dos senhores, mas também temos que estar

atentos e cobrando do governador esses compromissos, que nos preocupam mais a
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cada dia. Na próxima semana, e já na tarde de hoje, discutiremos um projeto de lei

encaminhado pelo governador do Estado, com o presidente do Tribunal de Justiça,

desembargador Pedro Bittencourt, que deixa claro que, se o projeto não for aprovado,

o governo do Estado não terá condições de honrar com a folha salarial do mês de

agosto.  Volto  a  dizer  a  cada  uma das  senhoras  e  a  cada  um  dos  senhores  da

irresponsabilidade deste governo, que promete a cada um de vocês algo que não tem

condições de cumprir. Tenho certeza de que, se não for a vontade da oposição, se

não houver o acordo com a oposição, as senhoras e os senhores serão penalizados e

prejudicados  nos  próximos  meses.  Volto  a  dizer,  este  governo  é  irresponsável  e

concede  reajuste  que  não  tem  condições  de  dar.  Podem  gritar,  podem  assobiar,

podem vaiar, que este parlamentar não se preocupa. Todos os dias durmo de forma

muito tranquila e consciente pelas posições que tenho e pela responsabilidade que

tenho com cada um dos meus votos. Saibam que, se não fosse a oposição, hoje este

projeto não teria sido aprovado. E mais do que isso, espero que esses que hoje me

vaiam estejam ao meu lado para cobrar do governador todos esses compromissos

que estão sendo aqui assumidos. Senão, faço questão de ocupar esta tribuna e dizer

que aqueles que me vaiaram se furtaram. Era o que tinha a dizer, presidente.

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Com a palavra, para declaração de voto,

o deputado João Leite.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, se for possível – quero declarar meu voto

–, solicito que a minha seja fala garantida.

O presidente  –  Peço atenção  de  todos,  porque  temos  uma longa  agenda.  Em

seguida será realizado um debate muito importante. Peço a compreensão de todos, a

fim de ouvirmos o deputado João Leite. O seu tempo está garantido, deputado.

O deputado João Leite – Obrigado, presidente. O líder, deputado Gustavo Corrêa,

apresentou a nossa posição – votamos favoravelmente a essa proposta – que, pelo

que  vimos,  agradou muito  os  servidores.  Queremos,  presidente,  mostrar  a  nossa

preocupação  com  várias  questões.  Aproveitando  a  presença  dos  servidores  da

saúde, quero dizer que o governo do Estado acaba de suspender a realização de 12

mil  cirurgias  pelo  SUS em Minas  Gerais.  Está  aqui  a entrevista  do  secretário  de

Saúde  do  Estado:  “O  governo  estadual  decidiu  cancelar  a  marcação  de  12  mil
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cirurgias  eletivas”.  Depois  do  anúncio  de  restrição  de  cirurgias  eletivas  para

pacientes,  o  governo do Estado informou que estão suspensas cirurgias  na  rede

hospitalar. O que diz o governo do Estado? Eu achava que o governo do PT, em

Brasília,  deixava de repassar dinheiro somente quando o PSDB governava Minas,

mas deixa de repassar agora também. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde

disse que está atrasado o repasse do dinheiro pelo governo federal do PT. O governo

federal do PT não repassa o dinheiro para Minas Gerais, para que as cirurgias sejam

realizadas. Eu achava que era uma perseguição ao PSDB, porque não repassavam

os  recursos  para  Minas  Gerais,  mas  agora  estamos  vendo  que  não  deve  haver

dinheiro mesmo no governo federal. Estão presentes nas galerias muitos servidores

da área da saúde. Imaginem 12 mil pessoas aguardando cirurgias, que não serão

feitas,  porque o Estado não tem dinheiro para fazê-las.  Imaginem a situação das

pessoas que estão aguardando, por exemplo, uma cirurgia de hérnia ou uma cirurgia

oftalmológica. Imaginem uma criança aguardando uma cirurgia nas vias respiratórias.

Essas pessoas vão ter de aguardar mais, porque estão suspensas as cirurgias em

Minas Gerais. Deve ter sido por esse motivo que, segundo as pesquisas divulgadas

ontem, o governo do PT está com 9% de aprovação. É o pior índice da história de um

governo no Brasil. É claro: só em Minas 12 mil pessoas estão aguardando cirurgias,

mas o governo federal diz ao governo de Minas que não tem dinheiro, que não vai

mandar dinheiro. Enquanto isso, vemos o governo do PT – no Brasil e em Minas

Gerais  –  envolvido  na  maior  corrupção,  no  maior  roubo  de  dinheiro  público  da

história. Imaginem que até a mulher do governador de Minas está envolvida no maior

roubo. O governador de Minas era ministro e passava dinheiro para a empresa da

mulher dele. É por isso que falta dinheiro para cirurgia... Presidente, peço que meu

tempo seja garantido.

O presidente – Peço a compreensão de todos, para que o deputado possa ter seu

tempo de fala. Deputado, V. Exa. tem mais 1 minuto para encerrar sua fala.

O deputado João Leite – Muito obrigado, presidente. Por isso, não há dinheiro para

12 mil cirurgias pelo SUS. O dinheiro foi roubado, foi roubado.

O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite

O deputado João Leite – Não há verba para a  cirurgia de 12 mil  pessoas que
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aguardam em Minas, porque o dinheiro foi roubado pelo governo federal. A Polícia

Federal  já  esteve em Minas Gerais,  já  fez busca e  apreensão nos  escritórios  do

senhor Pimentel, fez as buscas no escritório da primeira-dama de Minas Gerais. Não

pode ter dinheiro para a saúde. Com tanto roubo, com tanto dinheiro roubado dos

brasileiros, a saúde não aguenta. Presidente, quero que meu tempo seja garantido.

O  presidente  –  V.  Exa.  tem  o  tempo  garantido.  Peço  a  compreensão  dos

manifestantes  presentes  aqui  de  forma  legítima.  Logo  em  seguida,  teremos  um

debate.  Estamos  apenas  aguardando  o  encerramento  desta  reunião.  Todos  são

convidados para discutir  o Ipsemg. Peço a compreensão para escutar o deputado

João Leite e,  em seguida, encerrarmos esta reunião. Obrigado. Com a palavra,  o

deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite  –  Presidente,  tendo  meu  tempo  mantido  e  minha

oportunidade de falar, quero dizer que o nosso país precisa de uma mudança, uma

mudança imediata.  Os  que  estão  em Brasília,  os  que  estão  não  sabemos  onde,

porque  um  dia  o  governador  está  no  Palácio  da  Liberdade,  outro,  na  Cidade

Administrativa, outro no... Presidente, tenho que ter o direito de falar na Assembleia

Legislativa. Isso não é possível.

O presidente – Com toda legitimidade de ambos os lados, peço, mais uma vez, a

paciência dos que nos acompanham para que possamos garantir a fala do deputado

João Leite. Mais uma vez, peço a paciência e a compreensão de todos e reafirmo o

tempo do deputado João Leite, para que possa concluir sua fala.

O  deputado  João  Leite  –  Presidente,  lamentamos  essa  situação.  Quem  está

pagando o preço é o cidadão mais pobre, aquele que aguarda uma cirurgia na fila do

SUS.  Lamento  que o  governo  do  PT não repasse dinheiro para  as  cirurgias  dos

cidadãos, das cidadãs, das crianças mais pobres de Minas Gerais.

O presidente – Mais uma vez, digo que vamos garantir o tempo do deputado João

Leite.  Se  não  houver  a  compreensão  de  todos  que  estão  nas  galerias,  não

conseguiremos terminar  a reunião.  Quero reafirmar  que o tempo de V.  Exa.  será

garantido. Para isso, precisamos da compreensão de todos das galerias.

O  deputado  João  Leite  –  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Nunca  imaginei  que  um

parlamentar fosse impedido de falar na Assembleia Legislativa. Tinha 5 minutos para
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declarar meu voto, para expressar a minha opinião. Alguns pretendem cassar a minha

opinião.  Isso  é  impossível.  É  impossível  cassar  a  minha  opinião.  Quero  então

reafirmar  o lamento que não é só meu, mas de crianças pobres,  de cidadãos de

Minas Gerais que aguardam e estão em uma fila por uma cirurgia, e o SUS não tem

dinheiro para bancar. Outro dia, conversava com um médico do Hospital das Clínicas

que me disse que ele mesmo tem de comprar suas luvas, porque o Hospital  das

Clínicas não tem dinheiro para isso, pois o governo federal não repassa dinheiro para

o hospital.

O presidente – Concedo mais um minuto para o deputado João Leite concluir sua

fala, para que possamos encerrar esta reunião. Peço encarecidamente a todos os

manifestantes nas galerias que permaneçam em silêncio para que possamos ter a

conclusão da manifestação de declaração de voto do nobre deputado João Leite.

Para concluir, com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite – O Hospital das Clínicas não tem dinheiro, o sistema SUS

não  tem dinheiro.  Hoje,  em Minas  Gerais,  o  governo  federal  deixou  de repassar

dinheiro  para  geração  de  emprego.  A  fábrica  de  amônia,  em  Uberaba,  foi

definitivamente fechada, assim como a Fiat, em Minas Gerais, foi fechada. E 12 mil

pessoas estão em férias coletivas. Essa é a terra arrasada do PT no Brasil, essa é a

terra arrasada do PT em Minas Gerais, enquanto 12 mil pessoas estão na fila do SUS

e não podem ser atendidas porque o PT não repassa o dinheiro do SUS para Minas

Gerais.  Isso  não  atinge  a  mim,  mas  ao  cidadão  pobre  de  Minas  Gerais,  àquela

pessoa  que  não  tem  nenhuma condição,  que  não  tem  um  plano  de  saúde,  que

depende do SUS. E o governo do PT não repassa dinheiro a Minas. É por isso que

esse governo medíocre do PT tem só 9% de aprovação e vai ter menos ainda, vai cair

mais ainda a aprovação desse governo. Estamos esperando...

O presidente – Deputado, para concluir sua fala. Para isso, queria pedir a todos,

mais uma vez, a compreensão e o silêncio para que não precisemos, em nenhum

momento, acionar a segurança da Casa. Peço a compreensão de todos os que estão

aqui acompanhando a reunião.

O  deputado  João  Leite  –  Sr.  presidente,  queria  reafirmar  aqui  o  lamento,  não

apenas meu, mas de pessoas que me procuram, dizendo que não aguentam mais
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esse governo do PT, não aguentam mais essa roubalheira em nosso país. Tiraram o

dinheiro da saúde, roubaram o dinheiro da saúde, roubaram o dinheiro que geraria

emprego para as pessoas, e, agora, para o governo do PT em Minas Gerais e para o

governo federal, é preciso chamar a polícia. Não é caso nem de política. O governo

federal do PT e o de Minas Gerais são caso de polícia. Muito obrigado.

O presidente – Convido a todos para, logo em seguida, acompanharem o debate

que acontecerá no Plenário: Situação Atual e Perspectivas para a Seguridade Social

dos Servidores Públicos de Minas Gerais – Ipsemg.

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.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições:  Prosseguimento da discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015; discursos dos deputados Gustavo Corrêa e

Fábio Cherem; Suspensão e Reabertura da Reunião; discurso do deputado Fábio

Cherem; Questões de Ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência

de número regimental para a continuação dos trabalhos – Palavras do Presidente –

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. – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos –

Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão –

Bosco  –  Cabo Júlio  –  Cássio  Soares  –  Celinho  do  Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu
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Ribeiro  – Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo –

Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe

Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo

– Glaycon Franco – Gustavo Corrêa  – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – Iran

Barbosa – Ivair  Nogueira – João Alberto – João Leite – João Vítor  Xavier  – Léo

Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago –

Paulo Lamac – Professor  Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito

Torres – Vanderlei Miranda.

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

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

– A deputada Marília Campos, 2ª-secretária  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 – Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.173/2015, do governador do Estado e do Tribunal de Justiça, 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. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
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opina pela aprovação do projeto  na forma do Substitutivo  nº  2,  que apresenta.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com a Emenda nº 1, que

apresenta. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado

Gustavo Corrêa, que ainda dispõe de 19 minutos e 38 segundos.

O deputado Gustavo Corrêa – Boa noite a todos os parlamentares. Cumprimento o

presidente desta reunião, prezado deputado Hely Tarqüínio. Inicialmente, presidente,

gostaria de agradecer a V. Exa. que garantiu, na íntegra, o tempo que falta a este

parlamentar para discutir o Projeto de Lei nº 2.173/2015.

Na última reunião,  no início da minha discussão,  fiz questão de fazer um breve

relato a respeito  do projeto em discussão.  Como já bem dito,  alguns senhores e

senhoras  não  conhecem  o  teor  desse  projeto.  Queria  dizer,  sobretudo  aos

telespectadores da TV Assembleia e a todo o público presente em nossas galerias,

que o Projeto de Lei nº 2.173, de autoria do governador do Estado, Fernando da Mata

Pimentel...

O  projeto  é  de  autoria  também  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

desembargador  Pedro  Bitencourt,  e  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.

Este parlamentar fez questão de fazer essa leitura – e a fará novamente – para que

todos os deputados tenham a exata ciência do que votaremos nas próximas reuniões.

No envio da mensagem desse projeto a esta Casa, o governador do Estado, junto ao

presidente do Tribunal de Justiça, fez questão, deputado Bonifácio Mourão, de dizer o

seguinte: “Caso as medidas ora propostas não sejam aprovadas, corre-se o risco de,

a  partir  de  agosto  de  2015,  haver  contingenciamento  sobre  o  pagamento  das

remunerações dos servidores públicos estaduais, dos proventos dos inativos e dos

repasses para  os  demais  poderes.”  Quero  já  dizer  que o  governador,  de  alguma

forma,  em  sua  mensagem,  quando  do  encaminhamento  do  projeto  à  Casa,  já

demonstra  claramente  um equívoco,  quando menciona “repasses para  os  demais
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poderes”.  Se  quem  assina  o  projeto  é  o  governador  do  Estado,  chefe  do  Poder

Executivo, e o desembargador Pedro Bitencourt, chefe do Poder Judiciário, sobraria

apenas  mais  um  poder  a  não  receber  os  repasses.  Esse  poder  é  justamente  o

Legislativo.

Hoje chamo a atenção de todos os parlamentares presentes para a forma como o

governador colocou na sua mensagem, que é, de alguma forma, enfiar a faca nos

deputados que aqui se encontram. O governador ameaçou, pasme, deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  que,  caso  não  aprovemos  o  projeto  nos  próximos  dias,  ele  fará  a

suspensão dos repasses a esta Casa, impedindo que a Assembleia trabalhe da forma

correta, da forma que o cidadão mineiro deseja e espera.

Já foi debatido pelo Bloco Verdade e Coerência, nas comissões que antecederam a

chegada do  projeto  a  este  Plenário,  os  inúmeros  vícios  que estão  no  Projeto  nº

2.173/2015.

Em primeiro lugar, o deputado Bonifácio Mourão já fez questão de falar sobre a

inconstitucionalidade do projeto, haja vista que apenas a União tem competência para

legislar  matérias  referentes  a depósitos  judiciais.  Vocês  sabem, meus  senhores e

minhas  senhoras,  por  que  o  governador  tem  tanta  pressa  na  aprovação  desse

projeto?  Porque,  nos últimos dias,  depois  de  uma longa discussão,  o governador

concedeu reajuste  salarial  aos servidores da saúde,  da  educação,  do  sistema de

defesa social.  Depois  que ele concedeu esse reajuste,  que iludiu  os  funcionários

desses setores, dessas áreas a que acabei de me referir, percebeu que não tem o

dinheiro para pagar e honrar os compromissos dos salários. Sabe o que ele está

fazendo, meus senhores e minhas senhoras? Está pegando o dinheiro do cidadão

comum que tem uma demanda e deposita em juízo, esperando uma solução breve e

rápida do Judiciário,  para pagar  essas contas de  campanha.  Ele está pegando o

dinheiro que não é dele. Está pegando o dinheiro, deputado João Leite, da D. Maria

do Barreiro, que tem uma demanda litigiosa, que considera o seu reajuste salarial

extremamente  inadequado  da  forma que vem sendo  colocado.  Quero  alertar  aos

senhores deputados aqui presentes: não vamos aprovar esse projeto. Em primeiro

lugar, como já bem dito, ele é inconstitucional. Cabe apenas à União legislar sobre

matérias, deputado Ulysses Gomes, que dizem respeito a depósitos judiciais.
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Uma outra dúvida, deputado Sargento Rodrigues, a quem já passo a palavra, que

paira sobre o Bloco Verdade e  Coerência  é a forma como a  iniciativa  do  projeto

chegou a esta Casa: assinada em conjunto tanto pelo governador do Estado quanto

pelo presidente do Tribunal de Justiça.

Quero alertar aos senhores e às senhoras que essa hipótese que deu origem ao

projeto não está contemplada no art. 66 da Constituição do nosso estado, porque a

iniciativa conjunta entre Poderes é uma exceção e perdurou somente entre os anos

de 1998 e 2003, período de vigência da Emenda Constitucional nº 19/1998. Volto a

dizer,  as  regras  de  iniciativa  conjunta,  conforme  amplamente  consolidada  em

jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  devem  sempre  observar

obrigatoriamente as previsões constitucionais. Concedo aparte ao deputado Sargento

Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Ilustre deputado Gustavo Corrêa,

quero  cumprimentar  V.  Exa.,  que lidera o  Bloco Verdade e Coerência  e que traz

informações à população. Quero também cumprimentar as pessoas que aqui vieram

e os  manifestantes  das  galerias,  porque  aqueles  que  tomaram  conhecimento  do

conteúdo e do objetivo desse projeto já estão se manifestando.

Eles sabem que o governador Fernando Pimentel da Dilma, do Vaccari, do PT, está

tentando confiscar o dinheiro do povo. O Fernando Pimentel do Vaccari quer confiscar

na marra depósitos judiciais de pessoas que têm demanda no Judiciário entre partes,

entre particulares. Sabem por quê? Os senhores e as senhoras estão nas galerias se

manifestando  com  cartazes  muito  bem-feitos,  por  sinal,  com  dizeres  muito

apropriados à pessoa do Fernando Pimentel da Dilma, do Vaccari, do PT. O Vaccari

falou que não sabia de nada. Não sabia de nada, líder Gustavo Corrêa, até o Sr.

Ricardo  Pessoa  entregar  as  planilhas  e  falar:  “Olha,  além  das  planilhas,  tem  os

vídeos, e o senhor disse que não sabia de nada”.

Sabem o motivo da correria do governador para mandar para cá um projeto de lei

com pedido de urgência para diminuir os prazos e aprová-lo rapidamente? Porque ele

já sabe que as outras quatro leis aprovadas no Estado do Paraná e do Rio de Janeiro

já tiveram arguição de inconstitucionalidade. O que mais me deixa de boca aberta,

espantado, líder Gustavo Corrêa, é que, quando tentamos aprovar a emenda, a PEC



1712
____________________________________________________________________________

nº 35, o que apareceu de constitucionalista aqui... Até professor de matemática virou

constitucionalista.  É  inconstitucional,  é  inconstitucional.  Quero  ver  se  o  mesmo

argumento  de  que  o  projeto  é  inconstitucional  será  utilizado  para  eles.  Já  viu

deputado  estadual  legislar  sobre  processo  civil?  Quando  deputado  pode  legislar

sobre processo civil? A lei processual regula – falo isso na condição de advogado –

como o dinheiro vai ficar, onde ele vai ficar, qual a taxa de juros, quem vai guardar o

fundo. É a lei  federal.  Agora os ilustres deputados estaduais correram com ele na

CCJ. Uma coisa vergonhosa que o líder Bonifácio Mourão, em seu voto apartado, fez

questão de mostrar... O próprio companheiro Felipe Attiê deu uma demonstração de

muito  conhecimento  quando  disse:  “Olha,  estamos  rasgando  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, estamos rasgando a Constituição do Estado, o Regimento

Interno e a lei processual civil”.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  disse  aqui  que  o  projeto  de  lei  foi  assinado  pelo

desembargador, presidente do tribunal, e pelo governador. É o mostrengo de duas

cabeças,  é  algo  que  não  existe.  Não  existe,  deputado  João  Vítor  Xavier.  Na

Constituição do Estado e no Regimento Interno, deputado Hely Tarqüínio, não existe

a  figura  de  encaminhamento  de  projeto  por  dois  presidentes  de  Poder.  Isso  não

existe, mas aqui existe. Aqui, o que é inconstitucional, dependendo da vontade do

imperador governador, passa. Por sinal, esse governador imperador está com os dias

contados. A Polícia Federal  está no seu encalço.  Ele está com os dias  contados,

deputado Gustavo Corrêa. Eles estão correndo, mas nada pode tirar... Não será o

projeto  de  lei  do  governador  que  vai  impedir  a  Polícia  Federal  de  levantar  seus

laranjas, suas empresas fantasmas, o dinheiro que ele gastou na campanha e que

estava sendo transportado pelo Bené.  Nada disso vai  adiantar com essa correria.

Porque o imperador Fernando Pimentel mandou, a base de governo vota, caladinha,

projeto inconstitucional ao arrepio da lei, mas estaremos na oposição para mostrar ao

cidadão mineiro: “Olhe, o governador quer botar a mão no seu dinheiro. O dinheiro

que é seu o governador quer confiscar”. Parabéns a V. Exa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Agradeço  sua  contribuição,  deputado  Sargento

Rodrigues.  Concedo  aparte  ao  deputado  João Vítor  Xavier  e,  posteriormente,  ao

deputado Bonifácio Mourão. Lembro a cada um dos senhores que temos apenas 6
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minutos. Portanto, gostaria que fossem extremamente rápidos, breves.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Deputado, vou gastar pouco tempo.

Em nome do nosso bloco e aproveitando a presença do nosso líder, quero dizer que é

preciso que a oposição esteja muito atenta ao que está acontecendo em uma outra

questão muito grave. O desgoverno do PT, deputado Dalmo, chegou ao seu limite, ao

seu extremo. Estou com matéria do jornal  O Tempo,  um dos principais jornais do

nosso estado, que diz: “Doze mil operações canceladas”.

Dr. Hely Tarqüínio, o senhor, que é médico, 12 mil cirurgias foram canceladas. Os

ricos não são operados pelo SUS. O que o PT está fazendo é um crime contra os

mais pobres do País.

O que o PT está fazendo é um crime contra os mais pobres do Estado. Recebemos,

por  meio  do  deputado João Leite,  um contato  do  Dr.  Rafael  Simões,  do Hospital

Samuel Libânio, de Pouso Alegre, que está em petição de miséria. Fico pensando o

que está se passando na cabeça do Dr. Saulo Coelho, provedor da Santa Casa de

Misericórdia  de  Belo  Horizonte,  na  cabeça  de  quem  dirige  o  Hospital  da  Baleia,

aquela casa santa que atende os mais necessitados de Belo Horizonte, na cabeça de

quem é responsável pelo Hospital Luxemburgo, na cabeça do meu amigo Antônio

Claret, na cidade de Caeté, ele que é o provedor da santa casa. O governo federal

está  deixando  de  repassar  para  Minas  Gerais  R$100.000.000,00  pelo  SUS.  O

governo do Estado determinou que 60% das cirurgias sejam canceladas. São os mais

pobres,  são  os  mais  simples,  são aqueles  que  não  podem  procurar  um  hospital

particular para fazer cirurgia. Não vamos ficar calados diante desse escândalo.

Os mais pobres, os mais simples, aqueles que dependem do SUS estão tendo suas

cirurgias canceladas.

Em que país  estamos vivendo,  deputado Gustavo Corrêa? Esse é  o  retrato do

desgoverno do PT,  é  o retrato  da  incapacidade  de  o PT continuar  governando o

Brasil. Um país, com a riqueza que o Brasil tem, não possui condições de dar um

tratamento digno a seu doente. O País não merece ser governado dessa maneira.

Presidente  Dilma,  se  a  senhora  não  tem  condições  de  garantir  o  mínimo  de

dignidade, que é uma cirurgia para quem está na fila se curar... Não estamos falando

de cirurgia estética, presidente, mas da vida das pessoas.
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Pedimos que a oposição desta Casa se una em torno dessa causa para que, juntos,

possamos cobrar dos governos federal e estadual.  Pode faltar  dinheiro para tudo,

mas não pode faltar dinheiro para quem está na fila aguardando uma cirurgia. Quem

está na fila precisando de uma cirurgia tem de ser prioridade. Fica aqui o nosso apelo

ao governo federal e ao governo do Estado: cortem ministérios, cortem secretarias,

cortem  cargos  comissionados,  cortem  os  apadrinhados  do  PT,  mas  devolvam  o

dinheiro para que as pessoas mais simples que estão na fila do SUS possam ser

operadas. Esse é o meu desabafo e o meu pedido de apoio a V. Exa., como líder do

nosso bloco.

O deputado Gustavo Corrêa – Parabenizo V. Exa. e indago do deputado Bonifácio

Mourão se gostaria de fazer aparte, faltando apenas 2min40s. Deputado João Leite,

vou conceder aparte a V. Exa. Solicito-lhe que seja breve, a fim de que eu possa

concluir minhas colocações.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Parabenizo  V.  Exa.,  deputado  Gustavo

Corrêa, e dou as boas-vindas a essa manifestação da população de Minas Gerais,

indignada com o PT, com o confisco. Não sei se vão meter a mão no bolso de alguns

que estão aqui presentes.

Aí,  tem  depósito  judicial.  No  Paraná,  o  governador  pediu  30%  dos  depósitos

judiciais. A bancada do PT é contra o repasse dos depósitos judiciais para o governo

estadual. O PT considera inconstitucional a solicitação do governador do Paraná para

que seja feito o repasse do dinheiro ao caixa único do Estado. Diz aqui um deputado

do PT: “o projeto é inconstitucional, ilegal, porque possibilita que o Poder Executivo se

aproprie indevidamente de recursos dos cidadãos que se encontram depositados em

juízo, como garantia de ações sob os quais não existem decisões judiciais finais”. A

bancada do PT do Paraná diz que o projeto viola a independência e a harmonia dos

Poderes,  conforme  dispõe  o  art.  2º  da  Constituição  Federal.  O  PT,  no  Paraná,

considera o projeto inconstitucional. O Pimentel, em Minas Gerais, propõe o confisco

do dinheiro do cidadão que veio reclamar. É seu direito.

Deputado Durval Ângelo, vou conceder aparte ao deputado Felipe Attiê, que já se

encontrava aqui antes de V. Exa. Infelizmente o tempo é curto. Acho que o deputado

Felipe Attiê não vai ter condições de falar nos 30 segundos que lhe restam.
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O deputado Felipe Attiê  (em aparte)* – Sr. Presidente, realmente, ficamos muito

desanimados de ver o Tribunal de Justiça dizer que esse projeto é constitucional. Se

o  senhor  presidente  assinar,  participar  disso,  ficaremos  desanimados.  É  uma

vergonha. É o que disse para o deputado João Leite: pimenta nos olhos dos outros é

refresco. O PT de lá votou contra, esperneou, gritou, bateu. Realmente esse projeto é

inconstitucional,  fere  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  fere  o  sistema  financeiro

brasileiro, enfim, tem uma série de coisas irregulares. E mostramos isso no Código de

Processo Civil, no Código Civil Brasileiro.

Devolvo a palavra ao líder, deputado Gustavo Corrêa, que foi competente nessa

matéria.  Esperamos  ainda  convencer  os  pares  de  que,  se  esse  dinheiro  dos

depósitos judiciais vier para o Estado, será apropriação indébita.

O deputado Gustavo Corrêa – Para finalizar, espero que os parlamentares desta

Casa  votem  contra  esse  projeto  nos  próximos  dias,  porque  está  claramente

configurado  que,  além  de  ser  inconstitucional,  deputado  Gustavo  Valadares,  o

governador  está  rapando o  tacho do cidadão comum para  pagar  suas contas de

campanha.

O presidente – Com a palavra, para discutir o projeto, o deputado Fábio Cherem.

O  deputado  Fábio  Cherem*  –  Presidente,  é  com  alegria  que  a  Assembleia

Legislativa recebe esse projeto de iniciativa do governador do Estado, e, pela primeira

vez,  também por  iniciativa do presidente do Tribunal  de  Justiça de Minas Gerais.

Estamos aqui para evitar que recursos fiquem rendendo juros no banco sem utilidade

para ninguém.

Da mesma forma que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é utilizado... (–

Manifestação nas galerias.)

O presidente – Peço calma para ouvir. Solicito a esse senhor que tenha coerência,

ouça com tranquilidade para, depois, protestar da maneira que achar melhor.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. Quero pedir ao cidadão, se for
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possível,  em  nome  da  democracia...  O  senhor  sabe  que  liberdade  conjuga  com

responsabilidade. Peço ao senhor que se comporte com prudência e calma. Vamos

dominar as emoções e ouvir  os oradores dos dois lados. O senhor é um cidadão

consciente. Sabemos disso. Mas eu pediria um pouco de calma para que falasse um

e outro.  Vamos  ver  se  chegamos  a  um  ponto  de  convergência  e  entendimento.

Calma, Rogério Correia. Calma, outros deputados. Com a palavra, para continuar a

discutir o projeto, o deputado Fábio Cherem.

O deputado Fábio Cherem* – Presidente, garantido o meu direito de ocupar essa

tribuna e expressar a nossa opinião, é do nosso entendimento que este projeto vem

em boa hora. Este projeto vem, de uma maneira criativa, dar condições para que um

recurso que está parado, simplesmente compensado pelos juros, possa ser utilizado

em favor de todos os mineiros. Da mesma forma que o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço financia casa própria e tem um saldo residual em benefício do trabalhador

quando é demitido...

Presidente, assim como o trabalhador tem sempre um saldo disponível do Fundo de

Garantia  por Tempo de Serviço,  no  nosso estado os depósitos  judiciais terão um

saldo de 25% a 30% sempre à disposição para quando se conclui a demanda. E mais

do que isso, a compensação é feita mês a mês, ou seja, todo dia 1º verifica-se se os

percentuais  são respeitados,  de  forma  que  o  governo  do Estado  invariavelmente

cumprirá com a sua obrigação de manter os 30% do saldo dos depósitos judiciais. É

importante ressaltar  que a variação histórica desses depósitos  judiciais se deu no

máximo em 10% em um ano. O saldo remanescente, que não será utilizado em favor

dos  mineiros,  em  favor  da  educação  de  Minas,  do  transporte  em  Minas,  para  o

pagamento dos precatórios em Minas, será utilizado para o fim a que se destina, mas

não  ficará  com  aquela  montanha  de  recursos  indisponíveis  para  o  progresso.  O

dinheiro  ocioso  é  aquele  que  fica  parado,  que  não  é  investido,  que  não  gera

prosperidade. É isso que este projeto de lei vem resolver.

Estamos tranquilos porque a Comissão de Constituição e Justiça já determinou que

este projeto é plenamente constitucional. De outro lado, podemos dizer também que o

presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  é  coautor  da  matéria  que  foi

enviada a esta Casa. Nesse sentido, estamos tranquilos quanto à legalidade. Esse
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expediente já é utilizado em outros estados com os mesmos objetivos que o governo

do Estado propõe. Vemos posições distantes nas diversas assembleias com relação

a esta matéria.

Podemos dizer, deputado, que existem governos que merecem uma oportunidade

para trabalhar mais e governos que não merecem esta oportunidade. Vejamos o caso

do Paraná.  Diante de uma situação de crise da educação,  o governador  daquele

estado simplesmente mandou suspender as manifestações, agredir os professores,

impedindo que eles se manifestassem de forma pacífica. Servidores da educação

com mais de 30 anos de serviço. Aqui em Minas foi diferente. O nosso governador, o

homem do diálogo, o homem da compreensão, o homem da prosperidade, que pegou

o Estado com um déficit de R$7.200.000.000,00...

Presidente,  é  o  contraditório.  É  importante  essa  Casa  ter  como  paradigma  o

diálogo. (– Manifestações das galerias.)

O  presidente  –  Eu  não  gostaria  de  tomar  uma atitude  que  muitas  vezes  não

recomenda a boa democracia, que é retirar o pessoal das galerias. Então solicito aos

senhores que ouçam o deputado com calma. Não posso fazer isso, mas, em última

instância, terei que tomar essa atitude. Quero que me compreendam. A missão de

dirigir os trabalhos cabe a mim. É uma missão democrática, simétrica. Aqui existe

simetria.  É  preciso ouvir  todos os discursos,  mesmo que pareçam absurdos para

alguns.  Pedirei  silêncio  mais  uma  vez.  Aprendam  a  ter  tolerância.  Paciência  e

tolerância fazem parte da justiça. O seu tempo está resguardado, deputado Fábio

Cherem.

O deputado Fábio Cherem* – Retomando a palavra, presidente, quero dizer que,

além do crédito, da boa atuação do governador Fernando Pimentel junto a todos os

servidores da educação, com diálogo, a situação está se agravando. Os mineiros têm

necessidade de desenvolver o seu estado. O que temos aqui? Após um ciclo de 12

anos de governos sucessivos do PSDB, restou uma Minas Gerais chocada com o

déficit de R$7.200.000.000,00. E, além disso, ainda temos a nova modulação do STF

referente a precatórios,  deputado Rogério Correia.  Para quem não sabe,  o nosso

estado  paga R$300.000.000,00 de precatórios  por  ano.  O que  acontecerá? Essa

modulação foi determinada em 20 anos. Ou seja, estados e municípios tinham 20
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anos para regularizar seus débitos com precatórios. Mas o STF modulou os efeitos

novamente, regredindo o prazo para cinco anos. O que resta para nós? Deixar de

pagar  R$300.000.000,00  para  pagar  R$900.000.000,00  por  ano?  O  Estado  já

enfrenta dificuldades muito grandes com o déficit do atual orçamento, agravado por

uma crise que se estende por todo o mundo. E Minas Gerais ainda precisa atender as

expectativas dos mineiros. É por isso que esse projeto é tão importante. Além de ter a

credibilidade  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  ele  trata  de

atividade-fim.

Vivemos um momento muito grave no nosso país. O dinheiro não trabalhava em

prol da prosperidade dos brasileiros. Ele ficava parado durante anos e anos, os juros

eram imensos, o lucro das empresas era tão grande que era impossível fazer com

que alguém acreditasse e pudesse, ao longo do tempo, investir no nosso país. Hoje a

situação  é  semelhante.  Infelizmente,  Minas  não  é  mais  capaz  de  contrair

empréstimos.

O deputado Bonifácio Mourão* – V. Exa. me permite aparte, deputado?

O  deputado  Fábio  Cherem*  –  Sim.  Quero  apenas  concluir  o  meu  raciocínio.

Infelizmente,  Minas  está  no  seu  grau  máximo  de  endividamento.  Dadas  as

características  das  gestões  anteriores,  o  Estado se  endividou ao máximo junto  à

União e a entidades internacionais. No mandato passado, recebemos projetos de lei

nesta Casa autorizando o Executivo a contrair empréstimos. Dessa forma, hoje, o que

resta a Minas, com a economia devagar em todo o mundo, é a opção da criatividade

e da legalidade. E é nesse sentido que encaminhamos favoravelmente o projeto do

governador  Fernando  Pimentel  e  do  presidente  Pedro  Bitencourt,  do  Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Começo pedindo à plateia que preste

bastante  atenção nas nossas palavras.  Somos favoráveis  ao que está escrito  ali.

Vamos  prestar  atenção  para  não  parecer  que  estou  provocando  a  plateia.  O

presidente sabe que não faço isso.

O deputado Fábio Cherem disse que o governo pagará R$900.000.000,00 por ano

de  precatórios,  gostaria  que,  ao  final  do  meu  aparte,  ele  respondesse  algumas

perguntas.
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V. Exa. entraria com uma emenda para o governo pagar R$900.000.000,00 por ano,

a partir deste ano, de precatórios? V. Exa. votaria a favor de emenda de nossa autoria

nesse sentido, de R$900.000.000,00 por ano? Porque não tenho notícia disso.

Segundo, acabei de ouvir do deputado João Leite que a sua mãe, a D. Geralda

Leite, que está nos acompanhando, tem precatório para receber há muitos anos e

não consegue, assim como tantos outros mineiros. Quero dizer que, quando li que é

confisco, concordo. É confisco mesmo. Concordo não só porque li ali, mas porque a

ministra do Supremo Tribunal Federal, a mineira Cármen Lúcia, fala que é confisco, e

porque o procurador-geral da República, Dr. Janot, fala que é confisco. Examinando

recursos relativos aos Estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro,

vejo que Minas Gerais copiou o projeto do Estado do Paraná. Todo o mundo sabe

disso: o Projeto nº 2.173 é do Estado do Paraná, é igualzinho.

Ouvimos o cidadão dizer – por isso estou pedindo para não se manifestarem, senão

fica parecendo que estou insuflando a plateia – que há R$700.000,00 depositados

numa demanda judicial. E é isso que o Estado está fazendo, tomando, pegando esse

dinheiro e colocando-o em sua conta.  No dia em que terminar  a sua demanda e

milhares de outras demandas nas diversas comarcas de Minas Gerais,  o cidadão

mineiro não terá condições de receber o seu dinheiro.  O juiz dará um despacho:

“Libere-se  o  recurso  para  a  parte  vencedora”.  Sou  advogado  e  sei  o  que  estou

dizendo. O juiz, ao final da demanda, dará um despacho assim: “Libere-se o recurso

para  a  parte  vencedora,  vez  que  não  caiba  mais  recurso  nenhum.  Libere-se  o

dinheiro”. Como ele vai liberar, se o Estado já passou a mão nele? Não é o caso. Não

sei  qual  é  a  demanda dele,  mas sei  que  inúmeras  pessoas  que  pedirão pensão

alimentícia para o seu filho que está passando dificuldade em casa, na hora em que o

juiz deliberar, não terão dinheiro para levar para casa. Por quê? Porque o Estado

pegou o dinheiro.

Deputado  Fábio  Cherem,  nosso  amigo,  a  quem  respeito  muito,  não  estou

concordando com os  argumentos de  V.  Exa.  A finalidade pode ser  a mais  nobre

possível, mas estamos querendo saber se o Estado tem o direito de pegar o dinheiro

dos cidadãos mineiros. É isso que ele não tem. E não tem por quê? Porque essa

matéria  é  regida  por  lei  federal.  É  a  Lei  Federal  nº  11.429  que  está  vigorando,
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deputado Sargento Rodrigues; é de 2006 e não foi revogada. O projeto de lei que

estamos aqui discutindo e que iremos votar revoga uma lei federal,  e isso é uma

aberração jurídica. Não podemos, em hipótese nenhuma, revogar, através de uma lei

estadual,  a Lei Federal nº  11.429,  de 2006. Depois de ela ser revogada em nível

federal, aí, sim, poder-se-ia pensar num projeto dessa natureza.

O deputado Fábio Cherem* – Deputado, peço para concluir, senão V. Exa. ocupará

todo o meu tempo.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Muito obrigado. Agradeço muito. V.

Exa. foi muito condescendente.

Só para encerrar, deputado, quem rege a matéria é o art. 22, item I, da Constituição

Federal. É matéria processual, matéria de competência da lei federal. Trata-se de um

confisco,  que  nós,  aqui  da  Assembleia  Legislativa,  não  podemos,  em  hipótese

nenhuma, admitir, em nome de todos os mineiros que estão sendo prejudicados.

O deputado Rogério Correia – Permita-me aparte, deputado?

O deputado Fábio Cherem* – Permito, mas quero só concluir. Na sequência dos

pensamentos e do entendimento do deputado Bonifácio Mourão, queria manifestar-

lhe o meu respeito. Tem sido um prazer estar nesta Casa ao mesmo tempo que V.

Exa., ao longo do mandato anterior e deste mandato. Agradeço muito o aparte de V.

Exa., muito embora tenhamos entendimentos diferentes, visto que não há nenhuma

decisão judicial definitiva do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, diferentemente

da questão que, aqui, em Minas, é chamada Lei nº 100, em que houve uma decisão

judicial definitiva a respeito do assunto. Ou seja, não se trata mais de interpretação,

mas, sim, de decisão judicial. Como essa decisão judicial ocorreu, esta Casa houve

por bem rejeitar uma novação dos mesmos princípios e da mesma lei.

Nesse  caso  a  matéria  é  controversa  e  deve  prevalecer  no  Supremo  Tribunal

Federal, porque o ministro Gilmar Mendes, relator dessa matéria, teve a oportunidade

de impedir, diversas vezes, por meio de liminar, a concessão, o prosseguimento da

utilização dos depósitos judiciais, o que não ocorreu. Por isso, muito respeitosamente,

nós discordamos.

Deputado Rogério Correia, a palavra está com V. Exa.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Obrigado, deputado Fábio Cherem.



1721
____________________________________________________________________________

Em primeiro lugar, respeito a análise feita pelo deputado Bonifácio Mourão, mas

que  ele  me  permita  agregar  algumas  questões,  na  linha  que  o  deputado  Fábio

Cherem apresentou.

Não  há  definição  dessa  questão.  O  próprio  presidente  do  Tribunal  de  Justiça

assinou o projeto por julgar que ele não é inconstitucional ou ilegal. Há aí, no mínimo,

uma discussão jurídica a ser feita. É evidente que o presidente do Tribunal de Justiça

não enviaria para cá um projeto se ele o julgasse inconstitucional. E ele declarou,

claramente, que não acha ser inconstitucional, ilegal – é a opinião dele. Eu respeito a

opinião de V. Exa, mas algo que não foi determinado ainda pelo STF não pode ser

dito  como  inconstitucional.  Portanto,  não  há  essa  certeza  que  V.  Exa.  aqui

apresentou.

O deputado Fábio Cherem* – A lei é sujeita à interpretação.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Nesse caso, sim. Diferentemente da Lei

nº 100...

O deputado Fábio Cherem* – Que foi uma decisão...

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  …  em  que  eu  não  vi  o  deputado

Bonifácio Mourão vir aqui e dizer que aquela, já decidida pelo STF, essa, sim, era

inconstitucional. Já julgada. E aqui foi defendida pelos deputados como sendo uma lei

necessária, e que isso valia mais do que a Constituição. Foi o que vimos. Considero

uma tese esdrúxula do direito e fico encabulado de ver alguém que, minimamente,

detenha o direito na sua consciência, no seu saber, possa discutir que algo julgado

pelo STF não seja inconstitucional. Vimos isso aqui, na Lei nº 100. Neste caso, não, é

algo a se provar, é algo ainda que o Supremo terá de julgar. Este é o primeiro ponto.

Segundo, é que não faltará recurso para ninguém. O que o governo faz é exatamente

com a média dos recursos que são ali alocados, sabendo-se que será impossível que

mais que 25% ou 30% será gasto de uma única vez.

O deputado Fábio Cherem* – Da mesma forma que o Fundo de Garantia.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Da  mesma  forma  que  o  fundo  de

garantia. Portanto, todos que necessitarem terão recurso. Nesse sentido não há que

se falar – respeito V. Exa. – em confisco. Há que se falar em uma negociação que se

está fazendo para viabilizar o Estado. Aí eu ponho o dedo na ferida. Tudo bem. À
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oposição,  não cabe a  ela  viabilizar  o Estado.  Muitas  vezes a  oposição torce – a

oposição nossa aqui é assim – para que dê errado. Afinal de contas deixou um rombo

orçamentário de R$7.200.000.000,00 no orçamento desse ano. (– Manifestação nas

galerias.)

O presidente – Olhe, eu sou obrigado a tomar uma atitude menos horizontal. Menos

horizontal, não quero ser vertical. Não, eu não estou defendendo lado nenhum, estou

sendo simétrico. Estou sendo simétrico e peço a compreensão dos deputados, tanto

da oposição quanto da situação com relação a minha conduta. Dessa forma não pode

ser. Aí vocês me complicam. Tem de deixar o deputado falar. O senhor ouviu. Estou

pedindo respeito à presidência. (– Manifestação nas galerias.)

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Sr.  Presidente,  continuando  meu

raciocínio. Não haverá, nesse sentido, confisco. Confisco houve do Funpemg. Aí, sim,

houve  confisco.  Confisco  houve  do  Funpemg,  quando  deputados  aqui,  muitos,

votaram o fim do fundo previdenciário e da aposentadoria do servidor. Nesse caso

houve,  sim,  confisco,  que era  dinheiro  do  servidor  público,  que  não retornará  ao

fundo... (– Manifestação nas galerias.)

O presidente – Eu vou suspender  a reunião  mais  uma vez,  se V.  Exa.,  senhor

cidadão, não se comportar conforme a democracia...

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Eu vou tentar terminar, presidente. Não

precisa suspender. Ele não vai parar porque ele já ameaçou ali fora outro dia. É o

mesmo. Por isso estou pedindo ao segurança que o identifique. Já fui ameaçado por

ele lá fora, noutro dia. Não é possível uma pessoa ficar aqui ameaçando deputado,

chamando para briga e tudo o mais. Ele já me ameaçou ali fora um dia. Não tem

condições. Já me ameaçou, já me chamou ali fora. Não tem condições.

Presidente, eu dizia que não há confisco nesse sentido. Houve confisco no caso do

Funpemg,  do  fundo  previdenciário.  O  servidor  teve  seu  dinheiro  confiscado  pelo

governo passado.  Fora isso,  houve um rombo de R$14.000.000.000,00 na saúde

pública e um rombo de R$14.000.000.000,00 na educação pública. Ora, o governador

Fernando Pimentel precisa cumprir suas ações, com um programa, como vencedor

das eleições. Quem ganhou as eleições chama-se Fernando Pimentel.

Presidente, não tem condições. Deputado Fábio Cherem, quando há um fascista
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aos  berros...  Peço  a  V.  Exa.,  presidente,  que  termine  a  reunião.  É  melhor  que

ficarmos escutando ofensa de fascista. E o presidente não toma atitude contra um

fascista que nos xinga. Não há como... Diz respeito à democracia o funcionamento do

Parlamento. É preciso encerrar a reunião por causa de um fascista que nos ameaça

nos corredores do Parlamento.

O deputado Fábio Cherem* – Peço a V. Exa., deputado Rogério Correia, que eu

possa retomar a palavra e concluir meu raciocínio, a fim de avançarmos na utilização

do nosso tempo em defesa do projeto.

Dessa forma, acreditamos no mérito do projeto, que trará possibilidades ao governo

do  Estado,  neste  momento  tão  difícil,  de  utilizar  recursos  em  prol  de  todos  os

mineiros. Temos consciência de que este é um momento delicado, mas vem aí  a

inteligência do projeto de lei, que não prejudica ninguém, permite que a justiça siga

seu caminho e a correta utilização dos depósitos judiciais. Da mesma forma que o

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem sempre um saldo à disposição

para que o trabalhador possa utilizar o recurso que a ele se destina, os depósitos

judiciais  ficarão  resguardados  aos  demandantes,  em  qualquer  situação,  com  o

reequilíbrio  das  contas,  mês  a  mês.  Nesse  sentido,  em  prol  dos  mineiros  que

precisam de mais investimentos, solicitamos aos deputados da Casa que deem seu

voto de confiança ao governador Fernando Pimentel, deem seu voto de confiança aos

mineiros que precisam muito, muito, muito desses recursos, desses investimentos.

Agora,  para  concluir,  presidente,  quero  falar  sobre  o  magnífico  trabalho  que  o

governador  Fernando  Pimentel  vem  desempenhando  com  os  servidores  da

educação, vem desempenhando na condução do Estado, numa condução que prima

pelo diálogo. (– Manifestação nas galerias.)

Questões de Ordem

O deputado Fábio Cherem – Presidente, não tem condições. Peço a V. Exa. que

encerre a reunião, de plano, por falta de quórum.

O deputado Gustavo Corrêa – Recomposição, Sr. Presidente.

O presidente – É regimental. Solicitamos ao secretário que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum. É preciso que este

parlamento tenha mais espírito de democracia, porque todo mundo está arriscando
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até  o  corpo aqui  dentro  por  coisas  que não constroem, por  argumentos que não

constroem,  por  argumentos  apaixonados,  impregnados  de  posições  para  estarem

prontos para lutar corporalmente. O espírito e o entendimento são para amainar os

ânimos. Desse jeito, Nietzsche acaba tendo razão. Ele quer inverter o mundo, mas,

por outro lado, precisamos entender outros filósofos que fazem o sentido da vida. O

maior filósofo é Cristo, que deu tanto exemplo de paciência, e ninguém está herdando

isso.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 15 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência encerra, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por quatro reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram

apresentadas  ao  projeto  treze  emendas  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  que

receberam os nºs 2 a 5,  22 a 25, 32 e 56 a 59,  duas do deputado Lafayette de

Andrada,  que  receberam  os  nºs  6  e  46,  duas  dos  deputados  Geraldo  Pimenta,

Ricardo Faria e Celinho do Sinttrocel, que receberam os nºs 7 e 8, cinco do deputado

Felipe Attiê,  que receberam os nºs  9, 10 e 28 a 30,  oito  do deputado João Vítor

Xavier, que receberam os nºs 11, 12, 39, 44, 48, 52, 53 e 60, dez do deputado Alencar

da Silveira Jr., que receberam os nºs 13 a 20, 43 e 47, três do deputado Dilzon Melo,

que  receberam  os  nºs  21,  26  e  45,  quatro  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  que

receberam os nºs 27, 31, 33 e 51, oito do deputado Luiz Humberto Carneiro, que

receberam os nºs 34 a 38 e 40 a 42,  duas do deputado Gustavo Valadares,  que

receberam os nºs 49 e 50, duas da deputada Ione Pinheiro e do deputado Sargento

Rodrigues, que receberam os nºs 54 e 55, e cinco do deputado Iran Barbosa, que

receberam os nºs 61 a 65, e dois substitutivos do deputado Bonifácio Mourão, que

receberam os nºs 3 e 4, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha as emendas e os substitutivos com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira, para parecer.

– O teor das emendas e dos substitutivos apresentados foi publicado na edição do
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dia 8/7/2015.

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

Interno, as seguintes emendas – uma emenda do deputado Bonifácio Mourão, por ser

idêntica à Emenda nº 13, uma emenda do deputado Lafayette de Andrada, por ser

idêntica à Emenda nº 33, e uma emenda do deputado Felipe Attiê e uma emenda do

deputado João Vítor Xavier, por serem idênticas à Emenda nº 46:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

EMENDA

Substitua-se, no projeto original, a expressão “instituição financeira custodiante” por

“instituição financeira oficial”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Bonifácio Mourão

EMENDA

Dê-se ao art. 11 do projeto original a seguinte redação:

“Art. 11 – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

EMENDA

Acrescente-se ao caput do art. 1º do projeto de lei, após a expressão “Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –”, a expressão “nos quais o Estado seja

parte”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

Felipe Attiê

EMENDA

Acrescente-se ao caput do art. 1º do Substitutivo nº 2, após a expressão “Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –”, a expressão “nos quais o Estado

seja parte”.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: Esta emenda visa a assegurar que os recursos a serem transferidos

sejam vinculados apenas aos processos nos quais o Estado seja parte, evitando-se
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que ocorra transferência de valores relativos a casos em que apenas particulares

estejam envolvidos.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 7, às 9 e às 18 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 7/7/2015.). Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 15/2015

Comissão Especial

Relatório

O governador do Estado, em observância ao que determina o art. 62, XXIII, “d”, da

Constituição do Estado, encaminhou a esta Assembleia Legislativa a indicação de

Maria do Carmo Lara Perpétuo para a Presidência da Fundação Helena Antipoff –

FHA –, por meio da Mensagem nº 20/2015, publicada no  Diário do Legislativo de

1º/5/2015.

Constituída esta 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 satisfatoriamente às questões elaboradas pelos parlamentares.

Docente da rede pública de ensino, ex-deputada federal por três mandatos e ex-

prefeita  do  Município  de  Betim  por  dois  mandatos,  a  indicada  respondeu

satisfatoriamente às indagações a ela direcionadas, demonstrando estar apta para

exercer  com brilhantismo a direção superior  dessa entidade.  Por  essa razão,  não

encontramos óbice à sua condução para a presidência da Fundação Helena Antipoff.

Conclusão

Pelas razões  expostas,  opinamos pela aprovação da Indicação nº 15/2015,  que

sugere o nome de Maria do Carmo Lara Perpétuo para o cargo de presidente da

Fundação Helena Antipoff.



1727
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Professor Neivaldo, presidente e relator – Cristina Corrêa – Carlos Pimenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.191/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública  a  Associação Plante  Vida,  com sede no Município  de  Pouso

Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Agora vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Pretende-se,  com  a  proposição  em  análise,  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Plante Vida, com sede no Município de Pouso Alegre.

Trata-se de uma entidade voltada para a preservação ambiental, seja atuando na

recuperação  da  mata  atlântica,  seja  elaborando  projetos  rurais  e  urbanos  com

objetivo de melhoria da vida humana e proteção da fauna e da flora. Entre suas linhas

de  atuação,  está  o  uso  da  tecnologia  para  fins  da  sustentabilidade  ambiental  e

ecológica. A entidade propõe-se ainda a promover a educação ambiental.

A proteção  ambiental  é  uma  tarefa  premente,  a  ser  assumida  por  todos.  Tal

premência é destacada na encíclica  Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum,

publicada recentemente,  em que o  Papa Francisco afirma:  "O urgente  desafio  de

proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na

busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas

podem  mudar.  (...)  A  humanidade  possui  ainda  a  capacidade  de  colaborar  na

construção da nossa casa comum".

Consideramos que o trabalho  desenvolvido pela  Associação Plante  Vida  é uma

contribuição a esse desafio, razão pela qual julgamos meritório conferir-lhe o título de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  1.191/2015 na forma

proposta.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.259/2015

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, a proposição em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana Estadual de Conscientização do Autismo.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em

cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  tem  por  objetivo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Conscientização  do Autismo,  a  ser  comemorada anualmente  na  semana em  que

recair o dia 2 de abril. A proposta também determina que, durante a referida semana,

serão desenvolvidas ações educativas com o objetivo de conscientizar a sociedade

acerca dos direitos da pessoa com transtornos do espectro do autismo – TEAs.

O autor da matéria, em sua justificação, esclarece que a semana deve incluir o dia

2 de abril por ser essa data consagrada pela Organização das Nações Unidas – ONU

– como Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo.

Na oportunidade do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, organizam-se

eventos  em  vários  países  para  esclarecer  a  população  e  difundir  informações

relativas  ao  transtorno.  Uma  das  iniciativas  adotadas  pelo  poder  público  e

particulares, inclusive no Brasil, é iluminar com a cor azul edificações de referência

nas suas respectivas localidades, como uma forma de alertar para a questão. A cor
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azul foi a escolhida porque existem cerca de quatro vezes mais homens com essa

condição do que mulheres.

O  chamado  autismo clássico  se  inclui  entre  os  TEAs,  distúrbios  complexos  do

desenvolvimento  que  apresentam  comprometimentos  de  graus  variados  em  três

domínios principais:  social; de linguagem e comunicação (verbal e não verbal);  de

pensamento e comportamento.

Os  TEAs  podem  estar  associados  com  deficiência  intelectual,  dificuldades  de

coordenação  motora  e  de  atenção  e  problemas  de  saúde.  De  acordo  com  a

intensidade do seu comprometimento, alguns indivíduos podem ter dificuldades de

aprendizagem e na execução de atividades da vida diária. Dessa forma, a realização

de intervenções precoces e a remoção das barreiras – especialmente atitudinais e de

comunicação – que prejudicam a sua participação na sociedade são fundamentais

para permitir o pleno desenvolvimento de seus potenciais.

Apesar de se incluírem entre os transtornos de desenvolvimento mais comuns, os

TEAs são pouco conhecidos por leigos e não há políticas estruturadas para atender

às  demandas  específicas  das  pessoas  com  o  transtorno  e  suas  famílias,  o  que

justifica a necessidade de conscientização acerca do assunto.

Entendemos,  portanto,  que  a  instituição  de  uma  semana  estadual  de

conscientização  sobre  o  autismo,  durante  a  qual  também  será  celebrado  o  dia

instituído mundialmente pela ONU, reforçará, em âmbito local, o movimento mundial

de esclarecimento acerca de tema tão relevante.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, suprimindo o

dispositivo que trata das ações educativas a serem realizadas na data comemorativa,

por entender que esse comando é incompatível com o princípio da separação dos

Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República.

Concordamos com a alteração proposta pela comissão precedente, porém julgamos

necessário adequar também a designação da data, considerando a consolidação do

conceito de espectro do autismo. A noção de espectro baseia-se no entendimento de

que  existem  diversas  manifestações  clínicas  relacionadas  com  o  autismo,  que

partilham determinados sintomas e apresentam graus variados de comprometimento,

desde  os  mais  leves  aos  mais  severos.  Essas  manifestações,  consideradas
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anteriormente  como  transtornos  distintos  entre  si,  como  o  próprio  autismo  e  a

síndrome de Asperger, vêm sendo compreendidas como um contínuo.

A expressão "transtornos do espectro do autismo", portanto, transmite com mais

clareza a grande diversidade entre os casos, permitindo o entendimento de que cada

indivíduo com TEA tem características  únicas.  Salientamos que esta também é a

classificação adotada  pela  Lei  Federal  nº  12.764,  de  2012,  que institui  a  Política

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Sugerimos,  então,  a alteração da redação do comando proposto  para  "Semana

Estadual  de  Conscientização  sobre  os  Transtornos  do  Espectro  do  Autismo".  As

alterações estão consolidadas no Substitutivo nº 2, que apresentamos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.259/2015, 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 Nº 2

Institui a Semana Estadual de Conscientização sobre os Transtornos do Espectro

do Autismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  sobre  os

Transtornos do Espectro do Autismo, a ser realizada anualmente na semana do dia 2

de abril.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Tito  Torres,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Antônio  Carlos  Arantes  –

Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 468/2015

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 468/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 74/2011, torna obrigatória a reserva de 5% de
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mesas e  cadeiras  para  idosos,  pessoas com deficiência  físico-motora e mulheres

gestantes  nas  praças  de  alimentação  dos  shopping  centers comerciais  e

restaurantes, no Estado.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  por

semelhança de objeto, foram anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 1.000,

1.224 e 1.796/2015, todos de autoria do deputado Fred Costa.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou,  vem agora a proposição a  esta comissão para  que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo tornar obrigatória a reserva de mesas

para uso exclusivo de idosos e de pessoas com deficiência motora nas praças de

alimentação dos shopping centers e restaurantes do Estado.

Para  atender  a  esse  objetivo,  o  projeto  em  epígrafe  prevê  a  realização  das

adaptações necessárias ao acesso e fruição de pessoas em cadeiras de rodas, com

a instalação de rampas, elevadores, portas e aparelhos sanitários apropriados.

Pessoas com deficiência e idosos constituem grupos populacionais numericamente

expressivos. De acordo com o Censo 2010, existem no País cerca de 45 milhões de

pessoas  com  ao  menos  uma deficiência,  o  que  equivale  a  23,9% da  população

brasileira.  Minas  Gerais  segue  o  padrão  observado  para  o  País.  O  Censo  2010

realizado pelo IBGE constatou que há 4,4 milhões de pessoas com deficiência no

território mineiro, o que corresponde a 22,6% da população.

Constata-se também que o número de pessoas com deficiência aumenta nas faixas

etárias  mais  avançadas.  Segundo os dados do Censo de 2010,  a prevalência de

pessoas com deficiência é maior na faixa etária de 65 ou mais anos de idade, com

um crescimento de 13,7% em relação ao Censo de 2000,  aumento que pode ser

atribuído  tanto  ao  crescimento  populacional  como  ao  crescimento  da  população

acima de 65 anos.

Além disso, conforme o Censo de 2010, as variações na população com deficiência
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não refletiram aquelas observadas na população total. Mesmo tendo havido queda na

população do grupo de até 14 anos, o número de pessoas com deficiência nessa

faixa cresceu 3,2%. No grupo de 15 a 64 anos, o crescimento na população com

deficiência foi de 9,3%. Na faixa etária de 65 anos ou mais, essa população cresceu

13,7% na década, enquanto o crescimento da população total do grupo foi de 1,5%.

A participação da população idosa, isto é, com idade igual ou superior a 60 anos, no

total da população do Estado alcançou, em 2010, aproximadamente dois milhões e

trezentas mil pessoas, o que corresponde a 11,9% da população, com tendência de

aumento.

Pessoas  com  deficiência  e  idosos  formam,  assim,  grupos  com  caraterísticas

específicas que demandam atenção diferenciada do Estado. O ordenamento jurídico

brasileiro dispensa aos idosos e às pessoas com deficiência tratamento especial. O

art. 227 da Constituição Federal de 1988 impõe a obrigação ao poder público de criar

programas  de  prevenção  e  atendimento  especializado  à  pessoa  com  deficiência,

remetendo  ao  legislador  ordinário  a  instituição  de  normas  de  acessibilidade  em

logradouros, edifícios de uso público, além da fabricação de veículos de transporte

coletivo adaptados. A proteção do idoso, por sua vez, está expressa no art. 230 da

Carta Magna, que 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 direito à vida.

Outro grupo que merece atenção especial e adaptações nos ambientes é o das

pessoas com mobilidade reduzida, que, segundo a Lei nº 10.098, de 2000, são as

que temporária ou permanentemente têm limitada sua capacidade de relacionar-se

com o meio e de utilizá-lo. É importante esclarecer que a expressão “pessoas com

mobilidade reduzida” abrange também as pessoas com obesidade.

Há no País uma vasta legislação infraconstitucional, de âmbito federal e estadual,

que visa assegurar direitos e garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência e

dos idosos. Como essa legislação já foi mencionada de forma bastante completa na

análise da Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer referente à proposição

em  epígrafe,  esta  comissão  se  furtará  de  repeti-la  neste  parecer.  Destacamos,

contudo, o § 1º do art. 23 do Decreto Federal nº 5.296, de 2004, segundo o qual é
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obrigatória  a  destinação de 2% dos  assentos para  acomodação de pessoas com

deficiência visual e com mobilidade reduzida, incluindo obesos, nos teatros, cinemas,

auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências

e similares, devendo os assentos ser sinalizados e estar de acordo com os padrões

das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Em  sua análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição e  Justiça  apresentou o

Substitutivo nº 1 com a finalidade de adequar o projeto às normas legais vigentes e

de suprimir o seu art. 5º, por entendê-lo dissonante com o princípio da separação dos

Poderes.

Entretanto, apontamos a existência da Lei nº 20.812, de 2013, que torna obrigatória

a disponibilização de assentos especiais para pessoas com obesidade em cinemas,

teatros,  restaurantes,  instituições  bancárias,  auditórios,  estádios  e  nos  demais

estabelecimentos  a  que  o  público  tenha acesso livre  ou  mediante  pagamento.  O

parágrafo único da norma prevê que o percentual de assentos será estabelecido por

meio  de  regulamento,  e seu art.  3º  dispõe que,  quando se configurar  relação de

consumo,  o  descumprimento  do  comando  da  norma  sujeitará  o  infrator  às

penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 1990, conhecida como Código de

Defesa  do  Consumidor.  Como  a  referida  norma  tem  comando  semelhante  ao

proposto pelo projeto ora em análise, propomos uma alteração nela para incluir, entre

os  beneficiários  da  lei,  as  pessoas  com  deficiência  e  os  idosos,  bem  como  as

pessoas com mobilidade reduzida, pelas razões já apresentadas, apesar de o projeto

original não mencionar essas últimas.

Outra alteração necessária diz respeito à expressão “uso exclusivo”,  utilizado no

projeto original. A referida expressão tem sido considerada inadequada, pois reforça a

segregação e não o reconhecimento do direito  a receber  tratamento diferenciado,

razão pela qual propomos a utilização da expressão “uso prioritário”.

Quanto ao percentual de reserva de lugares, consideramos que o percentual de

10% é mais adequado e condizente com a realidade, uma vez que cerca de 14% da

população tem alguma deficiência ou ao menos uma dificuldade de enxergar, ouvir ou

locomover-se.

De  acordo  com  a  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  esta
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comissão deve manifestar-se também a respeito dos projetos anexados. O Projeto de

Lei nº 1.000/2015 obriga os estabelecimentos comerciais a disponibilizarem assentos

adaptados às pessoas obesas, nos moldes da Lei nº 20.812, de 2013. Em relação ao

Projeto de Lei nº 1.224/2015, a única diferença recai sobre o percentual de lugares a

serem  reservados  e  a  gradação  das  multas  previstas.  Já  o  Projeto  de  Lei  nº

1.796/2015 estende seu comando a “outros estabelecimentos do setor gastronômico”

e remete as penalidades previstas no caso de descumprimento da norma às sanções

do Código de Defesa do Consumidor.

Julgamos, portanto, pertinente alterar a Lei nº 20.812, de 2013, de forma a incluir o

comando da proposição em estudo com algumas adequações, como a previsão do

percentual  dos  assentos  de  uso  prioritário,  razão  pela  qual  apresentamos  o

Substitutivo nº 2.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 468/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera  a  Lei  nº  20.812,  de  26  de  julho  de  2013,  que  torna  obrigatória  a

disponibilização  de  assentos  especiais  para  pessoas  com  obesidade  nos

estabelecimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1º da Lei nº 20.812, de 26 de julho de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° – Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de

espetáculos,  praças de alimentação de  shopping centers,  salas de conferências e

similares estabelecidos no Estado, no mínimo 10% (dez por cento) dos assentos e

mesas  serão reservados  para  uso prioritário  de  pessoas  com deficiência ou  com

mobilidade reduzida, idosos, obesos e gestantes.

§ 1º – Os assentos e mesas reservados nos termos do  caput serão claramente

identificados  e  atenderão  às  normas  técnicas  de  acessibilidade  da  Associação

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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§  2º  –  Os  estabelecimentos  a  que  se  refere  o  caput,  os  restaurantes  e  as

instituições bancárias disponibilizarão assentos especiais para obesos.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 20.812, de 2013, passa a ser:  “Torna obrigatória a

reserva  de  assentos  e  mesas  para  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida, idosos, obesos e gestantes nos estabelecimentos que menciona.”.

Art. 3° – Os estabelecimentos a que se refere o caput do art. 1° da Lei nº 20.812, de

2013, terão o prazo de cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei

para se adaptarem à alteração efetuada pelo art. 1º.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Tito Torres, relator – Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 929/2015

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 929/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 737/2011, 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.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo alterar a Lei nº 14.937, de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, com

o fim  de estender  o  benefício  relativo  à  isenção do imposto  a  todos  os  veículos

pertencentes a pessoas com deficiência.

Segundo a justificação do autor, a redação original da lei concederia isenção do
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IPVA apenas à  pessoa com deficiência  física  que tenha o  seu veículo  adaptado.

Ocorre que a redação atual do art. 3º, III, da Lei nº 14.937, de 2003, alterada em 2013

por meio da Lei nº 20.824, isenta de IPVA não apenas os veículos de pessoas com

deficiência  física  que  estejam  adaptados,  mas  os  veículos  de  pessoas  com

deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, independentemente

de estar o veículo adaptado.

Como bem pontuou a comissão precedente, a preocupação do autor foi plenamente

atendida com a alteração legislativa ocorrida em 2013. Entretanto, aquela comissão

julgou  necessário  estabelecer  requisitos  para  que  o  contribuinte  venha  a  ser

contemplado  com  o  benefício  previsto  na  medida  proposta,  motivo  pelo  qual

apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto original. Nos termos do substitutivo, para

que a isenção seja concedida, é preciso que o veículo seja adquirido diretamente pela

pessoa  com  deficiência  ou  por  seu  representante  legal.  Além  disso,  deve  haver

comprovação financeira ou patrimonial da pessoa com deficiência compatível com o

valor do veículo a ser adquirido. Outro requisito é a apresentação de laudo médico

oficial comprovando a deficiência que enseja a isenção. Por fim, para que a isenção

do imposto seja mantida, o veículo deverá ser utilizado regularmente pelo proprietário

ou, em caso de incapacidade, por condutores autorizados, conforme regulamento.

Concordamos com a inclusão de todos os requisitos mencionados, pois a instituição

de requisitos para obter tal benefício não prejudica a medida já prevista em lei. Ao

contrário, contribui para que de fato as pessoas com deficiência sejam beneficiadas

com a isenção. Alguns desses requisitos, aliás, já constam de normas infralegais.

No que tange ao exame de mérito do projeto, a que deve proceder esta comissão,

cumpre-nos destacar que o benefício da isenção do pagamento do IPVA aos veículos

utilizados por todas as pessoas com deficiência, seja esta física, mental ou sensorial,

não  importando  se  eles  são  condutores  ou  não  do  veículo,  implica  tratamento

isonômico a todas as pessoas com deficiência, medida que consideramos importante.

Julgamos  oportuno  mencionar  que  existem  outras  isenções  a  pessoas  com

deficiência, como a prevista na Lei Federal nº 8.989, de 24/2/1995, alterada pela Lei

nº  10.690,  de  2003,  que  concede  a  isenção  de  Imposto  sobre  Produtos

Industrializados – IPI  – a “pessoas portadoras de deficiência física, visual,  mental
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severa  ou  profunda,  ou  autistas”.  Segundo  essa  norma,  essas  pessoas  poderão

adquirir, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção do

IPI, automóvel de passageiros.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1o turno, do Projeto de Lei nº

929/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Tito Torres, relator – Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Esse projeto, de autoria do governador do Estado, encaminhado pela Mensagem nº

36/2015, dispõe sobre a constituição de crédito não tributário do Estado, fixa critérios

para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras

providências.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  de  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,  §  1º,  do

Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.915/2015 dispõe sobre a constituição de crédito não tributário

do  Estado,  fixa  critérios  para  sua  atualização,  regula  seu  parcelamento,  institui

remissão e anistia e dá outras providências.

Na mensagem que encaminha o projeto, o governador destaca que a proposição

visa a uniformizar a formação do crédito estadual de natureza jurídica não tributária,

com base nas diretrizes existentes para o crédito tributário, de modo a melhorar a

qualidade  da  sua  formação  e  aperfeiçoar  os  mecanismos  jurídicos  para  o  seu

resgate. Para tanto, propõe fixar os prazos de decadência e de prescrição para a

constituição  de  créditos  não  tributários  do  Estado,  bem  como  os  critérios  de

atualização  dos  valores  devidos  e  as  medidas  administrativas  de  cobrança  dos

créditos de baixo valor.
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O governador esclarece que o projeto de lei  estabelece medidas de estímulo ao

pagamento do crédito não tributário estadual, mediante o pagamento incentivado de

débitos  com  o  Estado,  permitindo,  a  um  só  tempo,  economia  na  cobrança  e

recebimento imediato do crédito.

Acrescenta  também  a  relevância  da  medida  por  redimensionar  o  modelo  de

cobrança do crédito não tributário, mantendo, assim, o padrão de gestão responsável

adotado  pelo  Estado,  além  de  unificar  aquilo  que  hoje  se  encontra  disperso  na

legislação mineira.

Por  fim,  destaca  que  a  proposição  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.

Amplamente debatida no 1º turno, a proposição foi aprovada, em Plenário, na forma

do Substitutivo n° 2, apresentado por esta comissão.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, não se aplica aqui o disposto

na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal

–  LRF  –,  que  preconiza  a  necessidade  de  estudo  técnico  e  das  medidas

compensatórias previstas no seu art. 14. Por sua literalidade, o dispositivo se aplica

somente à “concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita”. E os créditos a que se refere o projeto de lei em

análise  são os decorrentes de  uma relação jurídica que não tem fundo tributário,

como: as multas pelo exercício do poder de polícia; as multas de qualquer origem ou

natureza,  como  as  administrativas,  trabalhistas,  penais  e  eleitorais;  os  créditos

decorrentes da utilização do patrimônio, como os foros, laudêmios, aluguéis ou taxas

de ocupação; os créditos decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou

outra  garantia  de  contratos  em  geral  ou  de  outras  obrigações,  como os  créditos

rurais; créditos de ressarcimento ao erário, entre outros.

Ou seja, para fins de aplicação da LRF, o conceito de “renúncia de receita” refere-se

à “renúncia de receita tributária”, compreendendo, conforme §1º do art. 14, “anistia,

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
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alteração  de  alíquota  ou  modificação  de  base  de  cálculo  que  implique  redução

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a

tratamento diferenciado”.

Por  outro  lado,  quando  ocorreram  desonerações  fiscais  de  créditos  tributários

inscritos em dívida ativa, tivemos incrementos na arrecadação desses créditos, que

superaram em muito a estimativa prevista no orçamento.

Os  fatos  comprovam  que  a  concessão  do  benefício  traz  consigo  a  medida

compensatória  para  a  suposta  renúncia.  Embora  o  projeto  trate  de  créditos  não

tributários,  podemos  aplicar  a  ele  esse  mesmo  raciocínio  de  incremento  de

arrecadação dos créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Ademais, o § 3º, inciso II, do art. 14 da LRF excepciona dos casos de renúncia o

cancelamento  de débito cujo  montante  seja  inferior  ao  dos respectivos custos  de

cobrança.

Apresentamos, por fim, em cumprimento à técnica legislativa, a Emenda nº 1, a

qual acrescenta o §3º ao art. 3º do vencido em 1º turno, de forma a especificar que a

pretensão estatal de ressarcimento de dano decorrente de conduta ilícita capaz de

configurar improbidade administrativa é imprescritível.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.915/2015, no

2º turno, na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 3º do vencido o seguinte §3º:

Art. 3º – (…)

§ 3º – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito não tributário apurado em

prestação de contas de transferências voluntárias, quando o dano ao erário decorrer

de  conduta  ilícita  que  apresente  potencialidade  de  configurar  improbidade

administrativa na forma da lei.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Arnaldo Silva – Rogério

Correia – Thiago Cota.
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PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

(Redação do Vencido)

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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 § 2° do art. 39 da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º – 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 a 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 – No caso de infração permanente ou continuada, o termo inicial  do prazo

decadencial a que se refere o caput será a data em que a autoridade administrativa

competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou fato ou o dia em que cessar

a prática da infração, devendo-se considerar o que ocorrer por último.

§  2º  –  Considera-se  exercido  o  dever  de  fiscalização  com  a  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 de o 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.  3°  –  Constituído  definitivamente  o  crédito  não  tributário,  mediante  regular

processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo.

§ 1º – Considera-se definitivamente constituído o crédito não tributário quando a

obrigação se tornar exigível, notadamente quando:
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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 – Interrompe a prescrição da pretensão executória do crédito não tributário a

formalização de:

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 não tributários, decorrentes de quaisquer das hipóteses que

possam, ou não, vir a compor a Dívida Ativa não Tributária, 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

venha a ser adotado para a cobrança dos débitos fiscais federais.

§ 1º – A taxa Selic incide a partir do dia em que o débito deveria ter sido pago até o

dia anterior ao de seu efetivo pagamento, respeitando-se os índices legais fixados ou

pactuados para o período anterior à publicação desta lei.

§ 2º – A taxa Selic incide inclusive durante o período de suspensão da exigibilidade

do crédito não tributário decorrente de impugnação ou recurso.
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§ 3º – Antes de encaminhar o processo para inscrição em dívida ativa, a autoridade

administrativa competente atualizará os créditos não tributários segundo os índices

legais fixados ou pactuados, discriminando-os em planilha de cálculo.

Art.  6º  –  Ficam  remitidos  os  seguintes  créditos  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:

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, tenha

sido emitido 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 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 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  não  tributário  de  que  trata  o  caput  diz  respeito

exclusivamente ao crédito 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. 7º – O titular de órgão ou entidade do poder público estadual poderá, por meio

de resolução, no âmbito de sua competência,  determinar a não constituição ou o

cancelamento de crédito não tributário nas seguintes hipóteses:
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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;

II – caso o crédito não tributário seja de valor original de até 2.000 Ufemgs (duas mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 8º – O pagamento do crédito não tributário poderá ser parcelado, observadas

as regras previstas em regulamento.

§  1º  –  Para  efeito  de  parcelamento,  o  crédito  a  que  se  refere  o  caput  será

atualizado  pela  taxa  Selic  ou  por  outro  critério  que  venha  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.  9º  –  Fica  criado,  nos  termos  de  regulamento,  o  programa de  incentivo  de

pagamento de créditos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida

ativa, inclusive ajuizados.

§ 1º  – O débito será consolidado 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. 10 – O débito consolidado poderá ser pago:

I – à vista, com até 90% (noventa por cento) de redução das multas;

II  –  em duas parcelas iguais e sucessivas,  com até 80% (oitenta por cento) de

redução das multas;

III  –  em três parcelas iguais e sucessivas, com até 70% (setenta por cento) de

redução das multas;

IV – em quatro parcelas iguais e sucessivas, com até 60% (sessenta por cento) de

redução das multas;

V – em cinco parcelas iguais e sucessivas, com até 50% (cinquenta por cento) de

redução das multas;
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VI – em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com até 25% (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,

caso a taxa Selic ainda não tenha sido divulgada, juros equivalentes a 1% (um por

cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

§ 2º  – As reduções das multas a que se refere o caput  não se acumulam com

quaisquer outras concedidas para o pagamento do crédito não tributário.

§ 3º – A formalização de pedido de ingresso no programa a que se refere o art. 9º, a

ser  efetuada  no  prazo  e  na  forma  previstos  em  regulamento,  implica  o

reconhecimento  do  crédito  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 não tributário consolidado a que se refere

o caput será definido em regulamento.

§ 5° – Poderá ser exigida garantia para os pagamentos acima de dez parcelas, nos

termos de regulamento.

§ 6° – Aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo remanescente de

crédito não tributário objeto de parcelamento em curso, observado o disposto no § 2º.

§ 7° – O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00 (quinhentos reais),

salvo autorização da autoridade competente.

Art.  11  –  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. 12 – Para fins do disposto nos arts. 9º a 11, tratando-se de crédito não tributário

inscrito ou não em dívida ativa, os honorários advocatícios:

I – não serão devidos, em se tratando de créditos não ajuizados, ainda que inscritos

em dívida ativa;
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II  – serão fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito apurado após as

reduções das multas a que se refere o art. 10.

Art. 13 – Implica revogação do parcelamento:

I – a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos arts. 9º a 12;

II – o atraso por prazo superior a noventa dias no pagamento de qualquer parcela;

III – a desconstituição da garantia a que se refere o § 5º do art. 10;

IV – nova autuação pelo mesmo fato ocorrida após a data da homologação do

ingresso no programa.

Art.  14  –  O  IMA e  as  entidades  integrantes  do  Sisema ficam  autorizados,  nos

termos  de  regulamento,  a  celebrar  transação  tendo  por  objeto  penalidades

decorrentes do descumprimento de obrigações assumidas em termos de ajustamento

de conduta ou termos de compromisso.

§ 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 principais assumidas nos termos de ajustamento de conduta ou nos

termos de compromisso ou à assunção de novas obrigações equivalentes.

Art. 15 – O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de

natureza funcional nem aos processos de natureza tributária.

Art. 16 – Fica acrescentado à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, o 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. 17 – O Estado poderá delegar aos municípios a competência para promover o

licenciamento e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou

potencialmente  poluidores,  conforme  disposto  em  regulamento  próprio  do  Poder

Executivo.

§  1º  –  Não  serão  objeto  de  delegação  as  atividades  e  os  empreendimentos

considerados de interesse público do Estado, conforme disposto em regulamento.

§ 2º – A execução das ações administrativas previstas no caput somente poderá ser
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desempenhada  pelos  municípios  que  atendam  os  requisitos  dispostos  no

regulamento a que se refere o caput.

Art. 18 – Fica revogado o inciso V do art. 4º da Lei Delegada nº 178, de 29 de

janeiro de 2007.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 18/2015, de autoria da Mesa da Assembleia, que dispõe

sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo do

Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa 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 RESOLUÇÃO Nº 18/2015

Dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  – O assessoramento político-parlamentar  na  Assembleia  Legislativa será

realizado pelos servidores do Grupo de Assessoramento Político-Parlamentar – Gapp

– e do Grupo de Assessoramento Político-Institucional – Gapi.

Art.  2º – O Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político-

Parlamentar – AL-GARPP –, a que se refere o art. 1º da Resolução nº 5.100, de 29 de

junho de 1991, passa a denominar-se Gapp.

§ 1º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo integrantes do

AL-GARPP  transformados  em  cargos  de  Assessor  Parlamentar  compõem  uma

estrutura de quarenta e oito níveis, correspondentes aos padrões de vencimento do

VL-9 ao VL-56, previstos no Anexo I da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007.
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§ 2º – Regulamento da Mesa estabelecerá a correspondência entre os padrões de

vencimento básico e a pontuação relativa aos cargos a que se refere o caput do art.

5º,  dispondo  sobre  o  arredondamento  de  casas  decimais,  bem  como  a

proporcionalidade de vencimento para as distintas jornadas de trabalho, com base na

tabela de vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

§ 3º – A transformação dos cargos de que trata este artigo não resultará em sua

extinção ou vacância, mantidas a forma de provimento e a natureza do cargo de livre

nomeação e exoneração.

Art. 3º – O Gapi é composto pelos cargos de Assessor Parlamentar:

I  –  resultantes  da  transformação  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  de

recrutamento amplo de que tratam as Leis nºs 9.384, de 18 de dezembro de 1986, e

9.767, de 11 de maio de 1989, e as Resoluções nºs 5.049, de 15 de dezembro de

1989, 5.086, de 31 de agosto de 1990, e 5.100, de 1991;

II – de que trata o inciso II do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de

2007.

Art. 4º – Os atos de provimento e de exoneração de servidor ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo de Assessor Parlamentar integrante do Gapp serão

precedidos de solicitação de Deputado, nos termos de regulamento da Mesa.

Art. 5º – Compete ao Deputado, nos termos de regulamento da Mesa, indicar os

servidores que serão nomeados para os cargos do Gapp que comporão a estrutura

do seu gabinete, observados os limites de vinte e três cargos e de trezentos e quinze

pontos.

§ 1º – O ponto unitário corresponde ao produto da multiplicação do índice 0,5186

(zero vírgula cinco mil cento e oitenta e seis) pelo índice básico previsto no art. 5º da

Lei n° 16.833, de 2007.

§ 2º – Na indicação a que se refere o caput, o Deputado informará o nível em que o

servidor será posicionado, em conformidade com as atribuições constantes no Anexo

desta resolução e no § 2º do art. 8º.

§ 3º – Não será compensada nem complementada diferença de remuneração em

razão da não utilização da totalidade dos pontos a que se refere o caput.

Art. 6º – A alteração do posicionamento do servidor ocupante do cargo de Assessor

Parlamentar será realizada:
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I  –  mediante  solicitação  por  escrito  do  Deputado  ao  Presidente  da  Assembleia

Legislativa;

II – com a observância dos limites previstos no caput do art. 5º;

III – independentemente da expedição de ato de exoneração ou nomeação.

Parágrafo único – A alteração do posicionamento de que trata o caput surtirá efeitos

a partir da data de sua publicação.

Art. 7º – O ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo de Assessor

Parlamentar fica automaticamente exonerado:

I – com o encerramento da legislatura;

II – com o afastamento do Deputado nas hipóteses previstas no inciso I do art. 59

da Constituição do Estado, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo;

III – na hipótese da licença do Deputado prevista no inciso III do art. 54, combinado

com o inciso III do art. 63 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997;

IV – com a ocorrência de vaga na Assembleia Legislativa, em razão de falecimento,

renúncia ou perda de mandato do Deputado.

§ 1° – O disposto no inciso I  do  caput não se aplica ao ocupante de cargo de

Assessor Parlamentar lotado em gabinete de Deputado que tenha sido reeleito.

§ 2° – O Deputado afastado para o exercício de cargo de secretário de Estado

deverá indicar,  na data de formalização do seu pedido de licença,  os cargos que

continuarão providos com o nome dos respectivos servidores colocados à disposição

da Secretaria de Estado que vier a ocupar, nos termos de convênio, observados os

limites previstos no caput do art. 5º.

§ 3º – A exoneração do ocupante de cargo de Assessor Parlamentar faz cessar o

gozo de férias ou licença.

§ 4º – No caso da licença a que se refere o inciso XVIII do art. 7º da Constituição da

República, a exoneração produzirá efeitos após o término do afastamento.

Art. 8º – As atividades dos servidores ocupantes do cargo de Assessor Parlamentar

consistem na prestação de serviços de  secretaria,  assistência  e  assessoramento,

podendo ser exercidas em três classes, conforme o grau de complexidade das tarefas

a  serem  executadas  e  o  grau  de  responsabilidade  exigido  do  servidor,  em

conformidade com as atribuições constantes no Anexo desta resolução.



1749
____________________________________________________________________________

§ 1º – As atividades a que se refere o caput poderão ser exercidas na Capital ou em

outro município do Estado, de acordo com as determinações do Deputado.

§  2°  –  Compete  aos  servidores  que  exercem suas  atividades  fora  da  sede  da

Assembleia Legislativa:

I – realizar reuniões com as lideranças comunitárias das localidades da base de

atuação do Deputado, objetivando colher sugestões para a atuação parlamentar e

aprimorar a participação da sociedade no processo legislativo;

II – levantar informações e dados, nas comunidades locais, que possam auxiliar o

Deputado na definição de estratégias  de  atuação,  na edição de leis  orientadas à

satisfação do interesse público e na fiscalização de políticas públicas;

III  –  representar  o  Deputado  em  reuniões,  eventos  e  solenidades,  buscando  a

aproximação do mandato parlamentar com a sociedade;

IV – realizar atividades previstas no Anexo desta resolução, conforme determinação

do Deputado.

§  3°  –  Regulamento  da  Mesa  disporá  sobre  a  aferição  da  frequência  e  da

produtividade do servidor ocupante do cargo de Assessor Parlamentar.

§ 4° – Em razão das peculiaridades das atividades realizadas pelo ocupante do

cargo  de  Assessor  Parlamentar,  o  registro  de  presença  por  meio  do  sistema

informatizado poderá ser substituído por outra forma de controle de frequência, nos

termos de regulamento da Mesa.

Art.  9º  –  Para  os  efeitos  desta  resolução,  considera-se  sede  da  Assembleia

Legislativa o Palácio da Inconfidência e seus anexos.

Art.  10  –  Ficam  criados  cargos  efetivos  de  Analista  Legislativo,  código  AL-AN,

integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, a que se

refere  o  art.  4º  da  Lei  nº  15.014,  de  15  de  janeiro  de  2004,  nos  seguintes

quantitativos:

I – vinte e nove cargos, para provimento a partir da publicação desta resolução;

II – quarenta e um cargos, para provimento a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 11 – O inciso I do caput do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de

2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)
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I – os cargos de Assessor Parlamentar integrantes do Grupo de Assessoramento

Político-Parlamentar – Gapp –, observados a pontuação e o quantitativo de cargos

estabelecidos por gabinete parlamentar;”.

Art. 12 – Ficam revogados os seguintes dispositivos, sem prejuízo dos efeitos por

eles produzidos:

I – a Resolução nº 801, de 25 de janeiro de 1967;

II – a Resolução nº 833, de 17 de maio de 1968;

III – a Resolução nº 855, de 29 de novembro de 1968;

IV – o art. 33 e o Anexo I da Deliberação da Mesa nº 162, de 13 de agosto de 1974;

V – a Deliberação da Mesa nº 166, de 20 de janeiro de 1975;

VI – a Deliberação da Mesa nº 167, de 22 de janeiro de 1975;

VII – a Deliberação da Mesa nº 168, de 30 de janeiro de 1975;

VIII – a Deliberação da Mesa nº 243, de 19 de fevereiro de 1981;

IX – a Resolução nº 5.049, de 15 de dezembro de 1989;

X – a Resolução nº 5.054, de 30 de março de 1990;

XI – a Resolução nº 5.068, de 27 de junho de 1990;

XII – a Resolução nº 5.100, de 1991;

XIII – o art. 1º da Resolução nº 5.102, de 3 de julho de 1991;

XIV – o art. 9º da Resolução nº 5.118, de 13 de julho de 1992;

XV – os arts. 4º e 6º da Resolução nº 5.130, de 4 de maio de 1993;

XVI – o parágrafo único do art. 9º da Resolução nº 5.154, de 30 de dezembro de

1994;

XVII – o art. 3º da Resolução nº 5.179, de 23 de dezembro de 1997;

XVIII – os arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 5.203, de 19 de março de 2002;

XIX – o art. 26 da Resolução nº 5.339, de 20 de dezembro de 2010;

XX – os arts. 9º e 10 da Resolução nº 5.365, de 31 de julho de 2012;

XXI – o art. 1º da Resolução nº 5.460, de 2 de janeiro de 2014.

Art. 13 – Esta resolução entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Cássio Soares, relator – Cristiano Silveira.
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ANEXO

(a que se referem o § 2º do art. 5º e o art. 8º da Resolução nº , de de de 2015)

QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR

I – CLASSE I – VL-9 A VL-31:

I.1 – Qualificação desejável:

a) nível fundamental de escolaridade;

b) digitação e operação de microcomputador;

c) conhecimentos básicos de língua portuguesa;

d) habilitação para direção de veículos automotores.

I.2 – Atribuições:

a) executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar

o Deputado em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;

b) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

c)  articular-se com órgãos internos e externos à Assembleia  e com autoridades

diversas, quando solicitado;

d) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;

e) elaborar correspondência oficial e demais textos relacionados com a atividade

parlamentar, quando solicitado;

f)  organizar  e  manter  atualizada  agenda  telefônica  oficial  de  entidades  e  de

lideranças políticas relacionadas com a área de atuação do Deputado;

g) executar atividades ligadas ao protocolo, registro e arquivamento de documentos

e fichas;

h)  executar  atividades  relacionadas  à  expedição  de  correspondências  e  ao

cumprimento de atos relativos aos serviços parlamentares;

i)  realizar o controle da manutenção de equipamentos e instalações do local  de

trabalho;

j) conduzir veículos;

k) exercer outras atividades atribuídas pelo Deputado.

II – CLASSE II – VL-32 A VL-52:

II.1 – Qualificação desejável:

a) nível médio de escolaridade;
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b) conhecimento dos métodos,  técnicas e práticas relacionados com a atividade

político-parlamentar;

c) conhecimento da estrutura e do funcionamento da Assembleia;

d) capacidade de realizar exposição de fatos e fundamentação clara e lógica;

e)  aptidão  para  levantamento  de  dados  necessários  à  elaboração de  trabalhos

técnicos;

f)  domínio  da  língua  portuguesa  e  da  técnica  de  redação  de  documentos

parlamentares;

g) digitação e operação de microcomputador;

h) habilitação para direção de veículos automotores.

II.2 – Atribuições:

a)  desempenhar  atividades  de  apoio  à  organização  e  à  coordenação  político-

administrativa relacionadas com as bases de atuação parlamentar, na Capital e no

interior, conforme orientação do Deputado;

b) executar e controlar atividades administrativas referentes a dados funcionais dos

servidores, frequência e material de consumo para as quais for designado;

c)  auxiliar  na realização de estudos e pesquisas para subsidiar  os trabalhos do

Deputado;

d) executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar

o Deputado em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;

e) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

f)  articular-se com órgãos  internos  e  externos  à  Assembleia  e  com autoridades

diversas, quando solicitado;

g) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;

h) elaborar correspondência oficial e demais textos relacionados com a atividade

parlamentar;

i) conduzir veículos, quando solicitado;

j) exercer outras atividades atribuídas pelo Deputado.

III – CLASSE III – VL-53 A VL-57:

III.1 – Qualificação desejável:

a) nível superior de escolaridade;
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b)  conhecimento de princípios  e práticas relacionados com a atuação do Poder

Legislativo;

c) capacidade de planejar, coordenar e orientar atividades político-administrativas;

d)  capacidade para  atender,  executar  e  comunicar,  com rapidez,  determinações

superiores;

e)  domínio  da  língua  portuguesa,  da  técnica  de  redação  de  documentos

parlamentares e de proposições do processo legislativo;

f) digitação e operação de microcomputador;

g) habilitação para direção de veículos automotores.

III.2 – Atribuições:

a)  atuar  na  organização,  na  coordenação e  no  controle  das  atividades  político-

administrativas em Plenário e nas comissões e nas bases de atuação parlamentar, na

Capital e no interior, conforme orientação do Deputado;

b) realizar estudos e pesquisas para subsidiar os trabalhos do Deputado;

c)  assessorar  o  Deputado  e  representá-lo  em  reuniões,  eventos  e  solenidades

quando por este designado;

d) articular-se com órgãos internos e externos à Assembleia e com autoridades

diversas;

e) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

f) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo e propor

estratégias de atuação;

g) elaborar minuta de proposição do processo legislativo, correspondência oficial e

demais textos relacionados com a atividade parlamentar;

h) conduzir veículos, quando solicitado;

i) exercer outras atividades atribuídas pelo Deputado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.173/2015, de autoria do governador do Estado e do presidente

do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  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
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precatórios  e da assistência  judiciária,  bem como a amortização da dívida com a

União, 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 2.173/2015

Dispõe  sobre  a  utilização  de  depósitos  judiciais  em  dinheiro,  tributários  e  não

tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas  Gerais  –  TJMG –,  para  o  custeio  da  previdência  social,  o  pagamento  de

precatórios e assistência judiciária e a amortização da dívida com a União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –

poderão ser transferidos para conta específica do Poder Executivo, para o custeio da

previdência  social,  o  pagamento  de  precatórios  e  assistência  judiciária  e  a

amortização da dívida com a União.

§  1º  –  Esta  lei  aplica-se  aos  depósitos  judiciais  existentes  na  data  de  sua

publicação  na  instituição  financeira  encarregada  de  custodiá-los,  bem  como  aos

respectivos  acessórios,  e  aos  depósitos  que  vierem  a  ser  realizados  após  a

publicação desta lei.

§  2º  –  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  depósitos  judiciais  tributários

transferidos aos municípios por força de lei.

§  3º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  corresponderá  ao

percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total dos depósitos judiciais,

apurado na forma do art. 4°, durante o primeiro ano de vigência desta lei, e de 70%

(setenta por cento) desse valor total, no período subsequente.

§ 4º – A parcela não transferida dos depósitos judiciais a que se refere o caput 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 correspondente.
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Art.  2º  –  O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  será  objeto  de

remuneração mensal paga pelo Poder Executivo ao TJMG, no percentual de 0,3%

(zero vírgula três por cento) do saldo atualizado desse montante, apurado, na forma

do art. 4°, no primeiro dia de cada mês.

Parágrafo único – A remuneração a que se refere o caput será paga até o dia 20 de

cada mês, ou o TJMG reterá, no ato da transferência de que trata esta lei, o valor

referente à remuneração devida.

Art. 3º – Além do pagamento a que se refere o art. 2º, o Poder Executivo garantirá a

remuneração  do  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei,  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 § 4º do art. 1º, será calculado o valor total dos depósitos judiciais, que

corresponderá à soma do valor integral dos depósitos existentes na data da primeira

transferência  ao  Poder  Executivo  com  os  depósitos  posteriormente  realizados,

atualizada  com  base no índice  acordado entre  o  TJMG e  a  instituição  financeira

custodiante, deduzidos os pagamentos e restituições realizados.

§ 1º – Após a apuração do valor total dos depósitos judiciais a que se refere o

caput, será observado o seguinte:

I – durante o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do fundo de reserva for

inferior  a  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o

Tesouro Estadual o recomporá, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual,

no prazo de trinta dias;

II – após o primeiro ano de vigência desta lei, se o saldo do fundo de reserva for

inferior  a  30% (trinta  por  cento)  do  valor  total  dos  depósitos  judiciais,  o  Tesouro

Estadual o recomporá, a fim de que ele volte a perfazer o referido percentual,  no

prazo de trinta dias;

III  –  se o saldo do fundo de reserva for  superior  aos percentuais  previstos nos

incisos I e II, a diferença será transferida, após a providência prevista no parágrafo

único do art. 2º, para a conta específica a que se refere o caput do art. 1°.

§ 2º – A apuração a que se refere o caput deste artigo será realizada pela instituição

financeira custodiante, e o valor apurado será comunicado ao Poder Executivo e ao

TJMG no primeiro dia de cada mês.
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§ 3º – A transferência de que trata esta lei será suspensa sempre que o saldo do

fundo de reserva for inferior ao percentual indicado nos incisos I e II do § 1º deste

artigo ou no caso de descumprimento do disposto no art. 2º.

Art. 5º – Os recursos provenientes da transferência de que trata esta lei constarão

no orçamento do Estado como fonte de recursos específica, com a identificação de

sua origem e aplicação.

Art. 6º – Caso o saldo do fundo de reserva a que se refere o § 4º do art. 1º não seja

suficiente para honrar a restituição ou o pagamento de depósitos judiciais, conforme a

decisão judicial proferida no processo correspondente, o TJMG comunicará o fato ao

Poder Executivo, que disponibilizará, em até três dias úteis, por meio de depósito no

fundo de reserva, a quantia necessária para honrar a restituição ou o pagamento do

depósito judicial.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput, o TJMG

bloqueará a quantia necessária à restituição ou ao pagamento do depósito judicial

diretamente nas contas mantidas pelo Poder Executivo em instituições financeiras,

inclusive mediante a utilização de sistema informatizado.

Art. 7º – A instituição financeira custodiante disponibilizará ao Poder Executivo e ao

TJMG, diariamente, extratos com a movimentação dos depósitos judiciais, indicando

os saques efetuados, os depósitos e os rendimentos, bem como o saldo do fundo de

reserva a que se refere o § 4º do art. 1º, apontando eventual excesso ou insuficiência.

Parágrafo único – Os depósitos judiciais de que trata esta lei serão mantidos pela

instituição financeira custodiante em contas individualizadas, com a menção expressa

à  quantia  total  depositada,  acrescida  dos  respectivos  rendimentos,  ao  montante

transferido e ao remanescente em poder da instituição financeira.

Art. 8º – É vedado à instituição financeira custodiante sacar do fundo de reserva a

que  se  refere  o §  4º  do  art.  1º  importâncias  relativas  a depósitos  efetuados não

abrangidos por  esta lei,  para a devolução a depositante ou para a conversão em

renda do Estado.

Art. 9º – O Poder Executivo firmará termo de compromisso com o TJMG para a

implementação do disposto nesta lei.

Art. 10 – A custódia e a administração da integralidade dos depósitos judiciais a que
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se refere esta lei caberá ao TJMG, incumbindo ao Poder Executivo a regulamentação

desta lei no âmbito das ações que lhe couberem.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Cristiano Silveira, relator – Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.443/2015, de autoria  da Mesa da Assembleia, que dispõe

sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo do

Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa 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 2.443/2015

Dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo

do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa passa a ser regida por

esta lei.

Art. 2º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo de que

tratam a Lei nº 9.767, de 11 de maio de 1989, e as Resoluções nºs 5.049, de 15 de

dezembro de  1989,  e  5.086,  de  31  de  agosto  de  1990,  ficam transformados  em

cargos  de  Assessor  Parlamentar,  distribuídos  em  quarenta  e  oito  níveis,

correspondentes aos padrões de vencimento do VL-9 ao VL-56 previstos na tabela de

vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, na forma

de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.
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Art. 3º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo de que trata

a  Lei  nº  9.384,  de  18 de  dezembro  de 1986,  ficam transformados em cargos de

Assessor  Parlamentar,  mantidos  os  respectivos  padrões  de  vencimento  e

quantitativos, observada a jornada prevista em regulamento da Mesa da Assembleia.

Parágrafo  único  –  O padrão de vencimento  do  cargo AL-DAS-1-05,  previsto  no

Anexo I da Lei nº 9.384, de 1986, passa a ser o padrão de vencimento imediatamente

subsequente ao do último padrão de vencimento integrante do conjunto de níveis a

que se refere o art. 2º desta lei.

Art.  4º  – Regulamento da  Mesa da Assembleia  estabelecerá a  correspondência

entre os padrões de vencimento básico e a pontuação relativa aos cargos a que se

refere o art. 2º, dispondo sobre o arredondamento de casas decimais, bem como a

proporcionalidade de vencimento para as distintas jornadas de trabalho, com base na

tabela de vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 5º – As transformações dos cargos de que trata esta lei não resultarão em sua

extinção ou vacância, mantidas a forma de provimento e a natureza do cargo de livre

nomeação e exoneração.

Art. 6º – Em razão das peculiaridades das atividades realizadas pelo ocupante do

cargo  de  Assessor  Parlamentar,  o  registro  de  presença  por  meio  do  sistema

informatizado poderá ser substituído por outra forma de controle de frequência, nos

termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Art. 7º – Para os cargos resultantes das transformações a que se refere esta lei, fica

dispensado o requisito de jornada previsto no art. 4º da Lei nº 16.833, de 20 de julho

de 2007.

Art. 8º – O Anexo I da Lei nº 16.833, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 9º –  Ficam revogados os seguintes dispositivos, sem prejuízo dos efeitos por

eles produzidos:

I – o art. 7º, o parágrafo único do art. 196, os arts. 197 a 199 e os Anexos I e III da

Resolução nº 800, de 5 de janeiro de 1967;

II – a Lei nº 6.890, de 4 de outubro de 1976;

III – o art. 3º da Lei nº 7.083, de 3 de outubro de 1977;
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IV – a Lei nº 7.288, de 3 de julho de 1978;

V – a Lei nº 7.384, de 30 de outubro de 1978;

VI – o art. 1º da Lei nº 7.827, de 24 de outubro de 1980;

VII – a Lei nº 7.848, de 11 de novembro de 1980;

VIII – a Lei nº 8.034, de 31 de julho de 1981;

IX – os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.443, de 6 de outubro de 1983;

X – o art. 8º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

XI – art. 3º da Lei nº 8.537, de 27 de abril de 1984;

XII – a Lei nº 8.983, de 22 de outubro de 1985;

XIII – a Lei nº 9.094, de 17 de dezembro de 1985;

XIV – o art. 5º da Lei nº 9.181, de 13 de junho de 1986;

XV – os arts. 2º a 5º da Lei nº 9.767, de 1989;

XVI – o § 3º do art. 4º da Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Cássio Soares, relator – Cristiano Silveira.

ANEXO

(a que ser refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007)

TABELA DE ÍNDICES E PADRÕES DE VENCIMENTO

*  –  A tabela  de  índices  e  padrões  de  vencimento  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 11.7.2015.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do governador  do Estado,  a proposição em epígrafe “altera a Lei  nº

6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de

Minas Gerais – COPASA MG”.

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

Fiscalização Financeira e Orçamentária foram favoráveis à proposta.



1760
____________________________________________________________________________

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário em 1º turno,  o

projeto recebeu a Emenda nº 1, a qual  vem agora a esta comissão para receber

parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

A emenda em análise visa, na parte final da redação do art. 3º-A, limitar o âmbito de

atuação da Copasa e  de  suas subsidiárias  quando da participação majoritária  ou

minoritária  em  outras  empresas.  Em  resumo,  tal  participação  só  seria  possível

naquelas empresas cujos objetos sociais se relacionem com a prestação de serviços

de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A emenda proposta não é conveniente e oportuna tendo em vista que impede a

Copasa de se associar a empresas que atuam em outras áreas as quais, igualmente,

estão inseridas no campo de atuação legal da estatal.

Conforme previsto no art. 1º, inciso III, da Lei nº 6.084, de 1973, também compete à

Copasa promover  a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos,  constituídos

pelas atividades de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo

doméstico e do lixo originário da varrição e da limpeza de logradouros e vias públicas.

Portanto, a proposta em estudo, sem apresentar as razões que poderiam justificá-

la,  contraria o interesse público ao restringir, imotivadamente, as possibilidades de

atuação  e  participação  da  estatal  mineira  em  serviços  de  alta  relevância  social,

especialmente nas áreas de saúde pública e meio ambiente.

Ademais, cabe lembrar que qualquer participação da Copasa em outras sociedades

só pode ocorrer dentro dos estritos limites da sua competência, já legalmente definida

no citado art. 1º da sua lei de regência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

2.020/2015.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

João Magalhães,  presidente  –  Fábio Cherem,  relator  –  Celise Laviola  – Thiago

Cota.
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MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Defensoria Pública pelo Dia Nacional da Defensoria, em

19 de maio (Requerimento nº 731/2015, do deputado Isauro Calais);

de  congratulações  com  a  Chapa  20  pela  vitória  na  eleição  para  a  reitoria  da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, com propostas de uma escola autônoma,

democrática e com visão crítica (Requerimento nº 877/2015, do deputado Celinho do

Sinttrocel);

de congratulações com a UFMG por figurar entre as melhores universidades do

mundo,  conforme  o  QS  World  University  Rankings  by  Subject  (Requerimento  nº

907/2015, da deputada Ione Pinheiro);

de congratulações com a Escola Estadual Doutor José Marques de Oliveira, em

Pouso  Alegre,  pelos  50  anos  de  sua  existência  (Requerimento  nº  931/2015,  do

deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Mauro Guimarães Junqueira, secretário municipal de

Saúde de São Lourenço, pela excelência de sua atuação na presidência do Conselho

de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais (Requerimento nº 1.063/2015,

do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 1.067/2015, do deputado Ulysses Gomes);

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 (Requerimento nº 1.085/2015, do deputado Duarte Bechir);

de 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 (Requerimento nº 1.122/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Limeira do Oeste pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 1.128/2015, do deputado Tony Carlos);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Capinópolis  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.129/2015, do deputado Tony Carlos);

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 (Requerimento nº 1.140/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº

1.143/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.144/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento

nº 1.145/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.148/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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

destino de um guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do

Brasil (Requerimento nº 1.150/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Assis Horta, fotógrafo, que, aos 97 anos, expõe 200

fotografias, feitas nas décadas de 1930 e 1950, na Grande Galeria Alberto da Veiga



1763
____________________________________________________________________________

Guignard, do Palácio das Artes (Requerimento nº 1.151/2015, do deputado Celinho

do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº

1.159/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.160/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.161/2015, do deputado Cabo Júlio);

de 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  (Requerimento  nº  1.162/2015,  do  deputado  Cabo

Júlio);

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 (Requerimento nº 1.163/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº  1.164/2015,  do  deputado

Cabo Júlio);

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
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na apreensão de balanças, drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um homem

(Requerimento nº 1.165/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº

1.166/2015, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  1.168/2015,  do

deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com os policiais  militares do Município de Piedade de Ponte

Nova pelo aniversário de 240 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (Requerimento

nº 1.170/2015, do deputado Thiago Cota);

de congratulações com os policiais  militares  do Município de Ouro  Branco pelo

aniversário  de  240  anos  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº

1.171/2015, do deputado Thiago Cota);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  do  Município  de  Ouro  Preto  pelo

aniversário  de  240  anos  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº

1.172/2015, do deputado Thiago Cota);

de congratulações com os policiais militares  de Itabirito pelo aniversário de 240

anos da Polícia Militar de Minas Gerais (Requerimento nº 1.173/2015, do deputado

Thiago Cota);

de congratulações com os policiais militares de Mariana pelo aniversário de 240

anos da Polícia Militar de Minas Gerais (Requerimento nº 1.174/2015, do deputado

Thiago Cota);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  de  Catas  Altas  da  Noruega  pelo

aniversário  de  240  anos  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº

1.175/2015, do deputado Thiago Cota);

de congratulações com os policiais militares de Catas Altas pelo aniversário de 240

anos da Polícia Militar de Minas Gerais (Requerimento nº 1.176/2015, do deputado

Thiago Cota);
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de congratulações com os policiais militares de Viçosa pelo aniversário de 240 anos

da Polícia Militar de Minas Gerais (Requerimento nº 1.177/2015, do deputado Thiago

Cota);

de congratulações com os policiais militares de Ponte Nova pelo aniversário de 240

anos da Polícia Militar de Minas Gerais (Requerimento nº 1.178/2015, do deputado

Thiago Cota);

de  aplauso  aos  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  drogas  e  balança  de  precisão

(Requerimento nº 1.202/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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  (Requerimento  nº

1.204/2015, do deputado Anselmo José Domingos);

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  (Requerimento  nº

1.205/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nepomuceno  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.209/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Arcos pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.212/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Contagem  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.213/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Sabará pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.215/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a Orquestra Ouro Preto pela vitória no Prêmio da Música

Brasileira, categoria de melhor álbum de MPB, por Valencianas, de Alceu Valença e

Orquestra de Ouro Preto (Requerimento nº 1.248/2015, do deputado Thiago Cota);

de apoio à permanência do Teatro Klauss Vianna nas dependências do Tribunal de

Justiça,  a  ser  encaminhada  ao  presidente  e  aos  desembargadores  desse  órgão
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(Requerimento nº 1.261/2015, das Comissões de Cultura e de Direitos Humanos);

de repúdio à Azul Linhas Aéreas em razão dos preços elevados cobrados pelas

passagens, da diminuição de oferta de voos regionais e do possível cancelamento da

oferta  de  voos  regionais  operados  no  Aeroporto  Carlos  Drummond  de  Andrade

(Requerimento nº 1.383/2015, da Comissão de Transporte).
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]BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2015

PROPOSIÇÃO DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.653

Autoriza o Poder Executivo a alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico

de Minas Gerais – Codemig – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alienar  à  Companhia  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  imóvel  com  área  de

14.400m² (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados), e respectiva benfeitoria,

esta com área de 1.307,47m² (mil trezentos e sete vírgula quarenta e sete metros

quadrados), situado no Município de Belo Horizonte, constituído do quarteirão n° 36

da 12ª Seção Urbana, formado pelas Ruas Uberaba, Alvarenga Peixoto, Tenente Brito

Melo e Gonçalves Dias, registrado sob o n° 68.956, no Livro 2, no Cartório do 7°

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art.  2°  –  A alienação  de  que  trata  esta  lei  tem  por  objetivo  a  subscrição  e  a

integralização de aumento do capital social da Codemig por seu acionista majoritário,

o  Estado  de  Minas  Gerais,  mediante  a  emissão  de  novas  ações  ordinárias

nominativas no valor de R$171.890.588,33 (cento e setenta e um milhões oitocentos

e  noventa  mil  quinhentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  trinta  e  três  centavos),

correspondente  ao  valor  da  avaliação do imóvel  a  que se  refere  o  art.  1°,  a  ser

realizada na forma da legislação vigente.

Art. 3° – Fica assegurada, em caráter permanente, a finalidade cultural do imóvel a

ser alienado nos termos desta lei.

Art. 4° – Fica assegurado à Codemig e ao Estado de Minas Gerais o direito de

recompra do imóvel descrito no art. 1° em operação financeira que o envolva.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.497, DE 13 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1º  – O assessoramento político-parlamentar  na  Assembleia  Legislativa será

realizado pelos servidores do Grupo de Assessoramento Político-Parlamentar – Gapp

– e do Grupo de Assessoramento Político-Institucional – Gapi.

Art.  2º – O Grupo Específico de Apoio às Atividades de Representação Político-

Parlamentar – AL-GARPP –, a que se refere o art. 1º da Resolução nº 5.100, de 29 de

junho de 1991, passa a denominar-se Gapp.

§ 1º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo integrantes do

AL-GARPP  transformados  em  cargos  de  Assessor  Parlamentar  compõem  uma

estrutura de quarenta e oito níveis, correspondentes aos padrões de vencimento do

VL-9 ao VL-56, previstos no Anexo I da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007.

§ 2º – Regulamento da Mesa estabelecerá a correspondência entre os padrões de

vencimento básico e a pontuação relativa aos cargos a que se refere o caput do art.

5º,  dispondo  sobre  o  arredondamento  de  casas  decimais,  bem  como  a

proporcionalidade de vencimento para as distintas jornadas de trabalho, com base na

tabela de vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

§ 3º – A transformação dos cargos de que trata este artigo não resultará em sua

extinção ou vacância, mantidas a forma de provimento e a natureza do cargo de livre

nomeação e exoneração.

Art. 3º – O Gapi é composto pelos cargos de Assessor Parlamentar:

I  –  resultantes  da  transformação  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  de

recrutamento amplo de que tratam as Leis nºs 9.384, de 18 de dezembro de 1986, e

9.767, de 11 de maio de 1989, e as Resoluções nºs 5.049, de 15 de dezembro de

1989, 5.086, de 31 de agosto de 1990, e 5.100, de 1991;

II – de que trata o inciso II do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de

2007.



1769
____________________________________________________________________________

Art. 4º – Os atos de provimento e de exoneração de servidor ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo de Assessor Parlamentar integrante do Gapp serão

precedidos de solicitação de Deputado, nos termos de regulamento da Mesa.

Art. 5º – Compete ao Deputado, nos termos de regulamento da Mesa, indicar os

servidores que serão nomeados para os cargos do Gapp que comporão a estrutura

do seu gabinete, observados os limites de vinte e três cargos e de trezentos e quinze

pontos.

§ 1º – O ponto unitário corresponde ao produto da multiplicação do índice 0,5186

(zero vírgula cinco mil cento e oitenta e seis) pelo índice básico previsto no art. 5º da

Lei n° 16.833, de 2007.

§ 2º – Na indicação a que se refere o caput, o Deputado informará o nível em que o

servidor será posicionado, em conformidade com as atribuições constantes no Anexo

desta resolução e no § 2º do art. 8º.

§ 3º – Não será compensada nem complementada diferença de remuneração em

razão da não utilização da totalidade dos pontos a que se refere o caput.

Art. 6º – A alteração do posicionamento do servidor ocupante do cargo de Assessor

Parlamentar será realizada:

I  –  mediante  solicitação  por  escrito  do  Deputado  ao  Presidente  da  Assembleia

Legislativa;

II – com a observância dos limites previstos no caput do art. 5º;

III – independentemente da expedição de ato de exoneração ou nomeação.

Parágrafo único – A alteração do posicionamento de que trata o caput surtirá efeitos

a partir da data de sua publicação.

Art. 7º – O ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo de Assessor

Parlamentar fica automaticamente exonerado:

I – com o encerramento da legislatura;

II – com o afastamento do Deputado nas hipóteses previstas no inciso I do art. 59

da Constituição do Estado, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo;

III – na hipótese da licença do Deputado prevista no inciso III do art. 54, combinado

com o inciso III do art. 63 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997;

IV – com a ocorrência de vaga na Assembleia Legislativa, em razão de falecimento,

renúncia ou perda de mandato do Deputado.
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§ 1° – O disposto no inciso I  do  caput não se aplica ao ocupante de cargo de

Assessor Parlamentar lotado em gabinete de Deputado que tenha sido reeleito.

§ 2° – O Deputado afastado para o exercício de cargo de secretário de Estado

deverá indicar,  na data de formalização do seu pedido de licença,  os cargos que

continuarão providos com o nome dos respectivos servidores colocados à disposição

da Secretaria de Estado que vier a ocupar, nos termos de convênio, observados os

limites previstos no caput do art. 5º.

§ 3º – A exoneração do ocupante de cargo de Assessor Parlamentar faz cessar o

gozo de férias ou licença.

§ 4º – No caso da licença a que se refere o inciso XVIII do art. 7º da Constituição da

República, a exoneração produzirá efeitos após o término do afastamento.

Art. 8º – As atividades dos servidores ocupantes do cargo de Assessor Parlamentar

consistem na prestação de serviços de  secretaria,  assistência  e  assessoramento,

podendo ser exercidas em três classes, conforme o grau de complexidade das tarefas

a  serem  executadas  e  o  grau  de  responsabilidade  exigido  do  servidor,  em

conformidade com as atribuições constantes no Anexo desta resolução.

§ 1º – As atividades a que se refere o caput poderão ser exercidas na Capital ou em

outro município do Estado, de acordo com as determinações do Deputado.

§  2°  –  Compete  aos  servidores  que  exercem suas  atividades  fora  da  sede  da

Assembleia Legislativa:

I – realizar reuniões com as lideranças comunitárias das localidades da base de

atuação do Deputado, objetivando colher sugestões para a atuação parlamentar e

aprimorar a participação da sociedade no processo legislativo;

II – levantar informações e dados, nas comunidades locais, que possam auxiliar o

Deputado na definição de estratégias  de  atuação,  na edição de leis  orientadas à

satisfação do interesse público e na fiscalização de políticas públicas;

III  –  representar  o  Deputado  em  reuniões,  eventos  e  solenidades,  buscando  a

aproximação do mandato parlamentar com a sociedade;

IV – realizar atividades previstas no Anexo desta resolução, conforme determinação

do Deputado.

§  3°  –  Regulamento  da  Mesa  disporá  sobre  a  aferição  da  frequência  e  da

produtividade do servidor ocupante do cargo de Assessor Parlamentar.
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§ 4° – Em razão das peculiaridades das atividades realizadas pelo ocupante do

cargo  de  Assessor  Parlamentar,  o  registro  de  presença  por  meio  do  sistema

informatizado poderá ser substituído por outra forma de controle de frequência, nos

termos de regulamento da Mesa.

Art.  9º  –  Para  os  efeitos  desta  resolução,  considera-se  sede  da  Assembleia

Legislativa o Palácio da Inconfidência e seus anexos.

Art.  10  –  Ficam  criados  cargos  efetivos  de  Analista  Legislativo,  código  AL-AN,

integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, a que se

refere  o  art.  4º  da  Lei  nº  15.014,  de  15  de  janeiro  de  2004,  nos  seguintes

quantitativos:

I – vinte e nove cargos, para provimento a partir da publicação desta resolução;

II – quarenta e um cargos, para provimento a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 11 – O inciso I do caput do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de

2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

I – os cargos de Assessor Parlamentar integrantes do Grupo de Assessoramento

Político-Parlamentar – Gapp –, observados a pontuação e o quantitativo de cargos

estabelecidos por gabinete parlamentar;”.

Art. 12 – Ficam revogados os seguintes dispositivos, sem prejuízo dos efeitos por

eles produzidos:

I – a Resolução nº 801, de 25 de janeiro de 1967;

II – a Resolução nº 833, de 17 de maio de 1968;

III – a Resolução nº 855, de 29 de novembro de 1968;

IV – o art. 33 e o Anexo I da Deliberação da Mesa nº 162, de 13 de agosto de 1974;

V – a Deliberação da Mesa nº 166, de 20 de janeiro de 1975;

VI – a Deliberação da Mesa nº 167, de 22 de janeiro de 1975;

VII – a Deliberação da Mesa nº 168, de 30 de janeiro de 1975;

VIII – a Deliberação da Mesa nº 243, de 19 de fevereiro de 1981;

IX – a Resolução nº 5.049, de 15 de dezembro de 1989;

X – a Resolução nº 5.054, de 30 de março de 1990;

XI – a Resolução nº 5.068, de 27 de junho de 1990;
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XII – a Resolução nº 5.100, de 1991;

XIII – o art. 1º da Resolução nº 5.102, de 3 de julho de 1991;

XIV – o art. 9º da Resolução nº 5.118, de 13 de julho de 1992;

XV – os arts. 4º e 6º da Resolução nº 5.130, de 4 de maio de 1993;

XVI – o parágrafo único do art. 9º da Resolução nº 5.154, de 30 de dezembro de

1994;

XVII – o art. 3º da Resolução nº 5.179, de 23 de dezembro de 1997;

XVIII – os arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 5.203, de 19 de março de 2002;

XIX – o art. 26 da Resolução nº 5.339, de 20 de dezembro de 2010;

XX – os arts. 9º e 10 da Resolução nº 5.365, de 31 de julho de 2012;

XXI – o art. 1º da Resolução nº 5.460, de 2 de janeiro de 2014.

Art. 13 – Esta resolução entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.

Palácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte, aos 13 de julho de 2015;  227º da

Inconfidência Mineira e 194º da Independência do Brasil.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ANEXO

(a que se referem o § 2º do art. 5º e o art. 8º da Resolução nº 5.497,

de 13 de julho de 2015)

QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR

I – CLASSE I – VL-9 A VL-31:

I.1 – Qualificação desejável:

a) nível fundamental de escolaridade;

b) digitação e operação de microcomputador;

c) conhecimentos básicos de língua portuguesa;

d) habilitação para direção de veículos automotores.

I.2 – Atribuições:

a) executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar

o Deputado em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;

b) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;
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c)  articular-se com órgãos internos e externos à Assembleia  e com autoridades

diversas, quando solicitado;

d) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;

e) elaborar correspondência oficial e demais textos relacionados com a atividade

parlamentar, quando solicitado;

f)  organizar  e  manter  atualizada  agenda  telefônica  oficial  de  entidades  e  de

lideranças políticas relacionadas com a área de atuação do Deputado;

g) executar atividades ligadas ao protocolo, registro e arquivamento de documentos

e fichas;

h)  executar  atividades  relacionadas  à  expedição  de  correspondências  e  ao

cumprimento de atos relativos aos serviços parlamentares;

i)  realizar o controle da manutenção de equipamentos e instalações do local  de

trabalho;

j) conduzir veículos;

k) exercer outras atividades atribuídas pelo Deputado.

II – CLASSE II – VL-32 A VL-52:

II.1 – Qualificação desejável:

a) nível médio de escolaridade;

b) conhecimento dos métodos,  técnicas e práticas relacionados com a atividade

político-parlamentar;

c) conhecimento da estrutura e do funcionamento da Assembleia;

d) capacidade de realizar exposição de fatos e fundamentação clara e lógica;

e)  aptidão  para  levantamento  de  dados  necessários  à  elaboração de  trabalhos

técnicos;

f)  domínio  da  língua  portuguesa  e  da  técnica  de  redação  de  documentos

parlamentares;

g) digitação e operação de microcomputador;

h) habilitação para direção de veículos automotores.

II.2 – Atribuições:

a)  desempenhar  atividades  de  apoio  à  organização  e  à  coordenação  político-

administrativa relacionadas com as bases de atuação parlamentar, na Capital e no

interior, conforme orientação do Deputado;
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b) executar e controlar atividades administrativas referentes a dados funcionais dos

servidores, frequência e material de consumo para as quais for designado;

c)  auxiliar  na realização de estudos e pesquisas para subsidiar  os trabalhos do

Deputado;

d) executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar

o Deputado em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;

e) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

f)  articular-se com órgãos  internos  e  externos  à  Assembleia  e  com autoridades

diversas, quando solicitado;

g) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;

h) elaborar correspondência oficial e demais textos relacionados com a atividade

parlamentar;

i) conduzir veículos, quando solicitado;

j) exercer outras atividades atribuídas pelo Deputado.

III – CLASSE III – VL-53 A VL-57:

III.1 – Qualificação desejável:

a) nível superior de escolaridade;

b)  conhecimento de princípios  e práticas relacionados com a atuação do Poder

Legislativo;

c) capacidade de planejar, coordenar e orientar atividades político-administrativas;

d)  capacidade para  atender,  executar  e  comunicar,  com rapidez,  determinações

superiores;

e)  domínio  da  língua  portuguesa,  da  técnica  de  redação  de  documentos

parlamentares e de proposições do processo legislativo;

f) digitação e operação de microcomputador;

g) habilitação para direção de veículos automotores.

III.2 – Atribuições:

a)  atuar  na  organização,  na  coordenação e  no  controle  das  atividades  político-

administrativas em Plenário e nas comissões e nas bases de atuação parlamentar, na

Capital e no interior, conforme orientação do Deputado;

b) realizar estudos e pesquisas para subsidiar os trabalhos do Deputado;
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c)  assessorar  o  Deputado  e  representá-lo  em  reuniões,  eventos  e  solenidades

quando por este designado;

d) articular-se com órgãos internos e externos à Assembleia e com autoridades

diversas;

e) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;

f) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo e propor

estratégias de atuação;

g) elaborar minuta de proposição do processo legislativo, correspondência oficial e

demais textos relacionados com a atividade parlamentar;

h) conduzir veículos, quando solicitado;

i) exercer outras atividades atribuídas pelo Deputado.

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 6/7/2015

Presidência do Deputado Braulio Braz

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Exibição de Vídeo – Palavras do Deputado João Leite – Entrega de Placa – Palavras

do Sr. Marcos Renault – Palavras do General Mário Lúcio Alves de Araujo – Palavras

do Presidente – Apresentação Musical – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Braulio Braz – Dalmo Ribeiro Silva – Duarte Bechir – João Leite.

Abertura

O presidente (deputado Braulio Braz) – Às 15h13min, 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 João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear a Força Expedicionária Brasileira

– FEB – e a comemorar os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Marcos Renault,

presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira

de Belo Horizonte – FEB-BH; General Mário Lúcio Alves de Araujo, comandante da 4ª

Região Militar;  Coronel  Intendente Alexandre Prenazzi  Discaciati,  chefe da Divisão

Administrativa do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, representando o

comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Brigadeiro-do-Ar

Robson Grandelle; Coronel de Cavalaria Nilton Moreno, comandante do Centro de

Preparação de Oficiais e Colégio Militar de Belo Horizonte; Fernando Castelo Branco,

presidente da Associação dos Oficiais da Reserva de Belo Horizonte – AOR-BH; e

deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Leite,  este autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor –  Registramos a presença dos Exmos. Srs. Natalino Pereira Rodrigues,

prefeito de Cônego Marinho, e pracinhas da FEB: Mário Secundino, Manoel Jerônimo

de Campos, Hélio do Espírito Santo, João Batista Moreira, Joaquim Emílio de Souza,

Belizário Nogueira Oliva, Rafael Inácio Braz e João Rodrigues Neves.

Execução do Hino Nacional

O locutor – Convidamos todos a ouvir o Hino Nacional, que, sob regência do 1º-Ten.

Nivaldo Perez e do 1º-Ten. Newton Faria de Souza, será executado pela Banda de

Música da 4ª Região Militar.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O  locutor  –  Neste  momento,  convidamos  os  presentes  a  assistir  a  um  vídeo

institucional.

– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado João Leite

Cumprimento  os  Exmos.  Srs.  deputado  Braulio  Braz,  3º-vice-presidente  da
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu amigo e companheiro nesta

Casa; Marcos Renault, presidente da Associação Nacional de Veteranos da FEB de

Belo  Horizonte;  General  Mário  Lúcio  Alves  de  Araújo,  comandante  da  4ª  Região

Militar do Exército; Coronel de Cavalaria Nilton Moreno, comandante do Centro de

Preparação  de  Oficiais  da  Reserva  e  Colégio  Militar  de  Belo  Horizonte;  Coronel

Intendente Alexandre Prenazzi Discaciati, chefe da Divisão Administrativa do Centro

de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, representando o comandante do centro,

Brigadeiro-do-Ar  Robson  Grandelle;  Fernando  Castelo  Branco,  presidente  da

Associação dos Oficiais da Reserva.

Senhoras e senhores, é com muita alegria que, aqui na Assembleia Legislativa,

recebemos  os  pracinhas,  a  Força  Expedicionária  Brasileira,  juntamente  com  a

Aeronáutica  do  Exército  Brasileiro,  dos  nossos  oficiais,  dos  praças.  Recebemos

também muitos oficiais  da reserva do Exército  Brasileiro com muita emoção, com

muita alegria. Tenho a honra de ter envergado a farda do Exército Brasileiro, na 2ª

Cia. do 12º Batalhão de Infantaria, onde prestei serviço militar. Guardo a recordação

daquele  tempo  com  muita  alegria.  Sinto-me  muito  honrado  de  ter  pertencido  ao

Exército Brasileiro. Sinto-me ainda pertencente a esse exército, que a cada dia nos

dá mais exemplos, e exemplos importantes.

Dizia Thomas Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Uma Nação

que canta “meus heróis morreram de overdose” é uma sociedade decadente, que não

conhece  a  própria  história  e  que  vive  um  processo  de  autofagia,  insuflado  pela

ideologia marxista-leninista, tão perversa como o nazifascismo, que levou à Itália 25

mil brasileiros e brasileiras, que foram como soldados, e voltaram como heróis.

Inicio  esta  homenagem  à  Força  Expedicionária  reverenciando  dois  verdadeiros

heróis: o Cap. Divaldo Medrado, falecido recentemente, aos 93 anos, sobrevivente do

episódio que ficou conhecido como os 17 de Abetaia, e que foi atingido por 13 tiros de

metralhadoras alemãs em uma emboscada; e o Cap. João Tarcísio Bueno, que, em

atitude solitária, conseguiu anular um ninho de metralhadoras. Pela audácia, foi ferido

gravemente no peito, arrastou-se até um curso d'água, teve o ferimento tamponado

pela  temperatura  congelante  e,  horas  mais  tarde,  foi  encontrado  vivo  por  seu

ordenança.  Esses são os referenciais  de que o  Brasil  está precisando:  bravura e

amor à Pátria.
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Sete meses e dezenove dias foi quanto durou a campanha da FEB na Itália. De

16/9/1944, quando um batalhão do 6° Regimento de Infantaria iniciou a marcha para

conquistar Camaiore e Monte Prano, até 2/5/1945, dia em que foi dada a ordem de

cessar fogo. A FEB lutou na Itália em duas frentes. A primeira foi na região do Rio

Serchio, durante o outono de 1944; e a segunda no vale do Rio Reno, na Cordilheira

dos Apeninos, onde, por mais de dois meses, os soldados brasileiros enfrentaram um

rigoroso inverno, e, sob o fogo constante do inimigo, alcançaram seus maiores feitos:

as conquistas de Monte Castelo, em 22/2/1945, e de Montese, em 14 de abril; e o

aprisionamento  da  148ª  Divisão  Alemã,  de  remanescentes  de  uma  divisão  de

infantaria italiana e de forças blindadas do Afrika Korps, em 28 de abril.

A missão mais importante que coube à FEB foi, sem dúvida, a tomada de Monte

Castelo.  A elevação,  dominada  pelos  alemães,  era  uma posição  estratégica  que

impedia  o 4°  Corpo de Exército  Americano de prosseguir  a  marcha até Bolonha,

objetivo maior do comando das Forças Aliadas na Itália. No dia 24/11/1944 foi feita a

primeira ofensiva. Depois de se apoderarem do Monte Belvedere, ao lado de Castelo,

os  brasileiros  sofreram  uma  violenta  contraofensiva  alemã,  que  os  obrigou  a

abandonar as posições já conquistadas. No dia 29, os aliados iniciaram a segunda

ofensiva  a  Monte  Castelo,  igualmente  barrada  pelos  regimentos  de  infantaria

alemães.

No  dia  12  de  dezembro  iniciou-se  o  também  frustrado  terceiro  assalto  dos

expedicionários brasileiros a Monte Castelo, sob chuva, frio extremo, céu encoberto e

lama por toda parte, impedindo o emprego da força aérea e de carros de combate.

Mesmo  assim,  as  vanguardas  da  FEB  conseguiram  chegar  além  da  metade  do

caminho programado.

O dia 19/2/1945 foi a data estabelecida pelo comando do V Exército para o início de

nova ofensiva. Nela seriam empregadas todas as forças do 4° Corpo de Exército,

visando expulsar  o inimigo do Vale do Rio Reno e persegui-lo  até o Vale do Rio

Panaro. A missão dos brasileiros seria desalojar os alemães de Castelnuovo e do

Monte Soprassasso.

Às  5h30min  do  dia  21/2/1945,  iniciou-se  o  ataque  final  às  posições  alemãs  de

Monte Castelo, ocorrendo finalmente a grande vitória.
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Do início de março a meados de abril de 1945 houve um período de menor número

de operações. O comando aliado organizava, então, o plano final da campanha da

Itália, a chamada Ofensiva da Primavera, destinada a levar com rapidez à derrota

definitiva  teuto-italiana.  Foi  estabelecido  que caberia  à  FEB seguir  na  direção de

Vignola, o que veio a acarretar os vitoriosos ataques a Montese e Zocca. A partir

dessas  vitórias,  iniciou-se  a  perseguição  aos  alemães  que  batiam  em  retirada.

Seguiram-se o  cerco  a  Collecchio,  Fornovo,  a  rendição  de divisões  inimigas  e  a

corrida para o Vale do Pó. Prosseguindo em direção a Turim, os brasileiros ocuparam

a cidade de Alessandria em 30 de abril.

Foram  239  dias  de  decisiva  contribuição  para  derrotar  as  forças  nazistas,

avançando mais de 400km, libertando mais de 50 vilas e cidades e aprisionando mais

de 20 mil combatentes inimigos.

De 8 de maio, data da rendição da Alemanha, até 3 de junho, a FEB foi empregada

na ocupação militar do território conquistado e começou a preparar seu retorno ao

Brasil.  Quando o primeiro escalão regressou ao Brasil,  em 18/7/1945, 454 mortos

ficaram enterrados no cemitério brasileiro na cidade de Pistoia.

Naquele momento o mundo sentiu que estavam vencidos o nazismo e o fascismo.

Estavam abertas  as  condições  para  uma nova civilização,  apoiada a partir  dessa

grande vitória.  Reverenciamos os nossos heróis e heroínas aqui presentes e suas

famílias.  A  partir  desse  momento,  temos  as  condições  para  a  construção  da

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  que  determina  o  alcance  daquelas

vitórias, como a determinação do direito à propriedade, propriedade tomada daqueles

povos pelos nazistas, pelos fascistas, direito à segurança pública de cada cidadão,

direito à liberdade de expressão, direito à liberdade religiosa. É muito mais do que

pensamos ao vencer uma guerra. Os nossos heróis e as nossas heroínas venceram o

nazismo, venceram o fascismo, venceram ditaduras sanguinárias que tentaram impor

ao mundo a sua vontade a partir da vitória dos nossos expedicionários, a vitória das

nossas  forças,  naquele  teatro  de  guerra.  Fizemos,  então,  a  formação  dessa

civilização que vivemos agora, com direitos garantidos e que, em muitos momentos,

corre risco de se perder, como neste momento em que vivemos. Muitas vezes, 10%,

13% de uma população quer impor uma mudança daquilo que foi conquistado por
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90% da população. Não é possível retrocedermos. A FEB, com os aliados, deu uma

vitória histórica não para os brasileiros ou só para as nossas famílias, mas para a

civilização que vivemos hoje.

Conclamamos  esse  espírito  da  Força  Expedicionária  Brasileira  para  os  nossos

homens e mulheres das Forças Armadas Brasileiras. Neste momento, aquilo que foi

conquistado pelos nossos heróis e pelas nossas heroínas não entregaremos. Vamos

resistir, assim como eles resistiram.

A vibrante Canção do Expedicionário destaca: “Por mais terras que eu percorra, não

permita Deus que eu morra, sem que volte para lá; sem que leve por divisa esse “V"

que simboliza a vitória que virá”.

O  Senhor  Deus  esteve  com  os  nossos  queridos  pracinhas  e  os  guardou  em

momento  tão  adverso,  que  podemos  sintetizar  nas  palavras  do  apóstolo  Paulo:

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”.

Palmas para os nossos pracinhas, os nossos heróis e as nossas heroínas. Muito

obrigado.

Entrega de Placa

O locutor – Neste momento, o deputado Braulio Braz, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará entrega ao presidente da

Associação Nacional dos Veteranos da FEB-BH, Sr. Marcos Renault, de placa alusiva

a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Os

obstáculos  de  uma  luta  armada  não  foram  suficientes  para  impedir  o  combate

destemido dos  militares  da  Força  Expedicionária  Brasileira  –  FEB –  na  Segunda

Guerra Mundial.  Em um confronto extenuante,  esses bravos homens contribuíram

decisivamente para a  derrota das forças nazifascistas  da Alemanha e da Itália  e,

integrando  as  tropas  aliadas,  foram  responsáveis  por  propagar  os  valores

democráticos  no  mundo.  Por  ocasião  dos  70  anos  do  fim  da  Segunda  Guerra

Mundial,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  rende à  Força  Expedicionária

Brasileira justa homenagem, em reconhecimento a sua expressiva participação nesse

confronto”.

O  presidente  –  Convido  a  me  acompanhar  nesta  missão  o  comandante  da  4ª

Região  Militar  do Exército,  Gen.  Mário  Lúcio  Alves de Araújo,  e  o  excelentíssimo
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deputado João Leite,  autor  do  requerimento  que deu origem a  esta homenagem.

Completando, gostaria de convidar os pracinhas para estarem conosco aqui à frente

e participarem da homenagem.

– Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Marcos Renault

Exmo. Sr. Deputado Braulio Braz, 3º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do

Estado  de  Minas  Gerais;  Exmos.  Srs.  General  Mário  Lúcio  Alves  de  Araújo,

comandante da 4ª Região Militar; Coronel Intendente Alexandre Prenazzi Discaciati,

representando, neste momento, o comandante do centro, Brigadeiro-do-Ar Robson

Grandelli,  chefe da divisão administrativa do Centro de Instrução e Adaptação da

Aeronáutica;  Coronel  de  Cavalaria  Nílton  Moreno,  comandante  do  Centro  de

Preparação de Oficiais  da Reserva e Colégio Militar  de Belo Horizonte;  deputado

João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; meus amigos

pracinhas, Srs. Belizário Oliva, João Batista, Hélio do Espírito Santo, Manoel Braz,

João das Neves, Mário Secundino, Joaquim e demais assistentes desta sessão, é por

vocês que estamos aqui hoje.

Hoje é um dia importante, muito importante para mim porque, neste momento, falo

como porta-voz desses homens que pegaram em armas há 70 anos para livrar o

Brasil e o mundo do jugo nazifascista. O deputado João Leite me lembrou, aliás, da

tomada da cidade de Camaiore. Hoje temos aqui uma pessoa que esteve lá e foi um

dos conquistadores dessa cidade.  Está ali  o  Sr.  Belizário Oliva,  lá  no canto,  para

quem peço uma salva de palmas.

Cada um desses homens, assim como os 25 mil que estiveram na Itália, tem seu

mérito. Cada um fez o que lhe coube, tanto é que o Brasil conseguiu conquistar todas

as missões que foram impostas e traçadas pelo comando norte-americano. O Brasil

foi lá para lutar em igualdade de condições com nossos aliados. Há quem diga que

fomos lá para passear porque era uma guerra que já estava ganha. Ledo engano. Há

quem  diga  que  o  Brasil  estava  em guerra  porque  os  Estados  Unidos  afundaram

nossos submarinos nas nossas costas. Ledo engano. Basta a pessoa se equipar com

um equipamento de mergulho e descer 15, 20, 30 ou 50 metros para comprovar que

13 submarinos inimigos foram afundados  nas  nossas costas,  e eles  ficaram aqui
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como prova indelével,  para  ninguém  questionar  isso.  Mas  ainda há pessoas  que

falam essas bobagens.

Há quem diga que o brasileiro foi lá para pegar na maciota ou para ser bucha de

canhão de americano. Mentira. As balas que foram direcionadas para a companhia,

para nossos soldados eram rigorosamente da mesma fábrica que matou o inglês, que

matou  o  norte-americano,  o  canadense  e  o  polonês.  O valor  desses  homens  foi

enfrentar, primeiramente, uma viagem de navio. A maior parte deles veio de vários

cantos do Brasil. Eram pessoas simples, pessoas do povo, desprovidas de convicção

política. Elas não foram lá por causa de partido A ou B. Elas foram lá para defender a

terra onde nasceram. Elas foram lá como o Exército Brasileiro, para exercer a ação

do braço forte, para estender a mão amiga aos italianos que estavam morrendo de

fome, como nos descreve muito bem o veterano João Batista Moreira, que está ali. As

pessoas se digladiavam para conseguir restos de comida que estavam misturados

com a terra no chão. As meninas se prostituíam, com o consentimento dos pais, para

conseguirem comida para sobreviverem.

Gente,  o  Brasil  foi  lá  não  para  ganhar  uma  guerra  sozinho.  Não  era  essa  a

pretensão nem do governo brasileiro nem do povo. Fomos para lá vingar nossa alma,

para dar uma resposta aos frios ataques que aconteceram aqui. Fomos para lá como

um  povo  soberano  e  voltamos  como  um  povo  soberano  participante  de  uma

comunidade de vencedores. Houve, antes da eclosão da guerra para o Brasil, uma

certa dúvida se entraríamos para um lado ou para o outro, não porque tivéssemos

tendências nazistas. Havia, sim, uma tendência germanófila, e é fácil de se entender

isso porque a Alemanha vinha do resto amargo de uma Primeira Guerra Mundial, em

que a carestia era total e o coronel prussiano, pendurado de medalhas, sentava-se no

chão e estendia um pires para conseguir uma esmola de quem passava.

A Alemanha deu certo, com organização e hierarquia.  Esse foi um modelo para

qualquer um. A partir de determinado momento, ela deu com os pés pelas mãos e fez

tudo o que planejou, a perseguição às minorias, as invasões, o desrespeito às leis

internacionais.

Temos  de  atribuir  à  participação  brasileira  na  guerra  o  seu  devido  valor.  Não

queremos ter a ilusão de que fomos para lá para ganhar a guerra sozinhos. De jeito



1783
____________________________________________________________________________

algum.  Fomos,  fizemos,  demos  a  nossa  quota  de  participação.  Infelizmente,  os

responsáveis por isso são poucos agora. Se hoje não falamos alemão, se hoje não

somos colônia de um povo que se julgava superior, é porque alguém pegou em arma.

E foram esses homens. Agradeço mais uma vez a todos eles. Essa placa é uma das

homenagens que os senhores recebem, com muita justiça. Muito obrigado.

Palavras do General Mário Lúcio Alves de Araujo

Exmo. Sr. Deputado Braulio Braz, 3º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; deputado Dalmo Ribeiro Silva; deputado João Leite, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem. Faço um destaque inicial ao

deputado Braulio Braz, colaborador emérito do Exército há alguns anos. Aproveito a

oportunidade para prestar esse reconhecimento público por tudo o que fez e tem feito

pelo nosso Exército. Exército que existe para proteger a sociedade brasileira e os

interesses  maiores.  O  deputado  João  Leite  é  um  soldado  ilustre  cuja  fotografia

ombreia diversos outros soldados ilustres na galeria do 12ª Batalhão de Infantaria,

unidade fundada em 1919 – estamos caminhando para o seu centenário. Além de ser

uma unidade do Exército,  ela  é tradicional,  pertence a toda a população de Belo

Horizonte e do Estado de Minas Gerais. Cumprimento ainda o Sr. Marcos Renault,

presidente  da  Associação  Nacional  dos  Veteranos  da  FEB  de  Belo  Horizonte,

incansável defensor do culto à memória dos nossos pracinhas e da preservação da

riqueza. Não há dinheiro que pague a história e a jornada dos nossos praças nos

campos da Itália. O Coronel Discaciati está representando o Brigadeiro Grandelle, da

força  aérea  criada  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial.  Antes  da  força  aérea,  o

Exército tinha arma de aviação. Em função do novo vetor, o emprego da aviação de

grande  vulto  em  ambiente  de  combate,  o  Brasil  criou  a  sua  Força  Aérea.  O  Sr.

Fernando Castelo Branco, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva, presta

um serviço inestimável à nossa guarnição, reunindo os oficiais.

E agora gostaria de fazer  uma chamada aos verdadeiros homenageados nessa

jornada. Depois de 70 anos, estamos aqui na Casa do povo brasileiro, reunidos, para

saudar os nossos pracinhas. Peço uma salva de palmas para cada um deles: Mário

Secundino Barbosa; Manoel  Jerônimo de Campos; Hélio do Espírito  Santos; João

Batista Moreira; Joaquim Emílio  de Souza; Belizário Nogueira Oliva; Rafael Inácio

Braz; e João Rodrigues Neves.
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Peço, também, uma salva de palmas aos queridos familiares dos nossos pracinhas

presentes e também aos familiares daqueles que já partiram.

Esses pracinhas,  desafiando a  natureza,  insistem em estar  presentes.  Estamos

prevendo que fiquem mais 20 anos conosco. Precisamos muito homenageá-los.

Só com essa presença e a homenagem dessa chamada já seria o suficiente para

todos nós, mas gostaria, como representante do Exército, aqui na guarnição de Belo

Horizonte e também no Estado de Minas Gerais, de também dizer alguma coisa.

Em primeiro lugar,  a  Força Expedicionária Brasileira,  quando foi  criada,  com os

seus 25 mil  homens e  outros  tantos  preparados  para  atravessar  o  Atlântico,  não

pertence ao Exército Brasileiro, mas ao Brasil, porque, quando uma nação entra em

guerra, não é o seu exército que vai à guerra, mas, sim, todo um país, envolvendo

todas as famílias, todos os recursos materiais. Então, seria muito dizer que a FEB

pertence ao Exército. Ele foi encarregado disso, assim como a nossa Força Aérea

Brasileira. Isso é muito importante que se destaque.

Também  precisamos  mencionar  que  muitos  dos  nossos  pracinhas,  quando

chamados ao dever, nem queriam ser soldados. Nasci no ano de 1955. Com 5, 7

anos de idade, portanto há 17 anos do retorno da FEB ao Brasil, ouvia as histórias,

porque a geração do meu pai foi a convocada para ir à guerra. O Estado de Minas

Gerais – por isso tem muita relevância esta reunião aqui nesta Assembleia de Minas

– patrocinou a FEB com importante contingente que foi mobilizado, preparado como

soldado para ir à guerra. Lembro-me bem disso.

Sou nascido em Montes Claros. Eu me lembro bem que conheci vários jovens na

época em que  foram convocados  para  se preparar  em São João Del-Rei.  Lá  os

nossos soldados ficaram concentrados para fazer sua primeira preparação para a

guerra. Depois se concentraram no Rio de Janeiro e atravessaram o Atlântico. Várias

levas atravessaram o Oceano Atlântico e lá receberam novo treinamento. Recebemos

equipamento e armamento adequado para enfrentar o grande desafio de combater

temperaturas que chegavam a 20°C abaixo de zero. Imaginem, todos aqui presentes,

o que é um soldado enfrentar um campo de batalha com uma temperatura de 20°C

abaixo de zero, saindo de um país tropical. Durante o nosso inverno, as temperaturas

variam,  no  máximo,  de  10ºC  a  20ºC.  Imaginem  o  sofrimento  e  a  dificuldade  de
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aclimatação  a  esse  novo  ambiente,  sem  falar  dos  desafios  de  combater  de  um

soldado que tinha como lema a canção: “Não permita Deus que eu morra sem que

volte  para lá”.  A canção do expedicionário  fala  o  tempo todo de um retorno com

saúde, com vida, para sua terra natal. Nossos pracinhas, esses 25 mil homens que

atravessaram o Atlântico, são nossos heróis. Eles colocaram sua vida em jogo para

defender valores que são eternos, valores que são muito importantes para a nossa

nação até hoje. São valores de liberdade e de democracia, de que não podemos abrir

mão. Por isso eles são nossos heróis.

Concordo plenamente, deputado, que temos de cultuar esses heróis ainda em vida.

Por isso, em nome dos integrantes da 4ª Região Militar, queremos agradecer muito a

iniciativa de nos reunir neste momento, na Casa do povo mineiro, para prestar esta

homenagem  que,  com certeza,  ficará  registrada  nos  anais  da  nossa Assembleia.

Parabéns aos nossos pracinhas. Parabéns ao deputado Braulio Braz e ao deputado

João Leite pela iniciativa de reconhecer publicamente essa caminhada, a jornada dos

nossos queridos pracinhas. Podemos dizer, olhando para a frente de peito arfante,

que temos um profundo respeito por essa geração que deixou esse legado para a

minha geração e também para a geração dos soldados do Exército que estão aqui e

que  são  netos  dos  pracinhas.  Muito  obrigado  aos  nossos  queridos  pracinhas.

Obrigado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos.

Palavras do Presidente

Boa tarde, Exmos.  Srs.  Marcos Renaut,  presidente da Associação Nacional dos

Veteranos da Força Expedicionária Brasileira; General Mário Lúcio Alves de Araújo,

comandante da 4ª Região Militar do Exército; Coronel Intendente Alexandre Prenazzi

Discaciati,  chefe da Divisão Administrativa do Centro de Instrução e Adaptação da

Aeronáutica,  representando  o  comandante  do  centro,  Brigadeiro-do-Ar  Robson

Grandelle;  Coronel  de  Cavalaria  Nilton  Moreno,  comandante  do  Centro  de

Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte.

Deputado João Leite, extraordinário deputado e companheiro, quero cumprimentá-

lo pela autoria do requerimento e também pela sua capacidade de homenagear os

que  realmente  merecem  a  homenagem  do  povo  brasileiro  aqui  na  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais;  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  obrigado  por  sua
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presença nesta tarde tão importante em que homenageamos a FEB; Sr. Fernando

Castelo  Branco,  presidente  da  Associação  dos  Oficiais  da  Reserva;  senhoras  e

senhores, boa tarde.

O Dia da Vitória, há 70 anos, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial com a ação

dos países aliados e com a rendição dos alemães. Desde então é uma data sempre

lembrada com justiça. Hoje, ao juntar-se a esta comemoração celebrada em todo o

mundo,  a  Assembleia  mineira  homenageia,  especialmente,  os  ex-combatentes

mineiros que integraram a FEB.

A ação dos pracinhas brasileiros, verdadeiros heróis, foi decisiva para a vitória. As

gerações mais jovens não conseguem imaginar como o Brasil foi afetado por aquela

guerra.  Depois  que  os  alemães  passaram  a  bombardear  navios  mercantes

brasileiros, o País, neutro no início, tomou posição contra a Alemanha. A população

indignada foi para as ruas exigir uma declaração de guerra ao Eixo. Foi, portanto, um

maciço clamor popular que levou a entrada do Exército Brasileiro na guerra. Assim,

mais de 25 mil brasileiros, incluindo um grupo de enfermeiras, desembarcaram em

terras italianas. Desses, 1.500 retornariam feridos, ao passo que 443 morreriam em

combate.  Entre nossos expedicionários, uma parte considerável  incluía voluntários

movidos pelo idealismo e pela coragem. Lutando contra o exército alemão, nossos

soldados, numa posição taticamente pior, desenvolveram técnicas de patrulha e de

emboscada, vencendo perigosas batalhas, além de enfrentar um inverno de até 20º

negativos. Lutaram lado a lado com divisões americanas e as substituíram na linha de

frente, com grande bravura. A tomada de Monte Castelo se deu exclusivamente com

tropa  e  comando  brasileiros;  a  tomada  de  Montese  também  contou  com  nossos

expedicionários.

Enaltecemos,  portanto,  os  relevantes  serviços  prestados  à  liberdade  e  à

democracia pelos remanescentes da valorosa FEB. Aos sobreviventes e a todos os

seus  companheiros  de  armas  que  se  foram,  tanto  na  guerra  quanto  depois,

expressamos a mais profunda gratidão por terem mostrado ao mundo a força e a

honra das Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor – Convidamos todos os presentes a ouvir agora a Banda de Música da 4ª
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Região Militar, que, sob regência do 1º-Ten. Nivaldo Perez e do 1º-Ten. Nílson Faria

de  Souza,  interpretará  Canção  do  expedicionário,  de  Guilherme  de  Almeida  e

Spartaco Rossi, e Canção fibra de herói, de Teófilo de Barros Filho.

– Procede-se à apresentação musical.

O locutor – Pedimos à banda, por gentileza, que execute também a música Amigos

para Sempre.

– Procede-se à apresentação musical.

O presidente – Queremos agradecer à Banda de Música da 4ª Região Militar, que

abrilhantou nossa reunião, sob a regência do 1º-Ten. Nivaldo Perez. Muito obrigado.

Encerramento

O presidente – A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas  e os  deputados  para a  extraordinária  de  logo mais,  às  18  horas,  nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata; Questão de Ordem; discursos

dos deputados João Leite e Professor Neivaldo;  aprovação – 2ª Parte (Ordem do

Dia):  2ª  Fase:  Questões  de  Ordem  –  Registro  de  Presença  –  Votação  de

Requerimentos:  Requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  discursos  dos

deputados Gustavo Valadares e Arlen Santiago – Questões de Ordem; chamada para

recomposição do número regimental; existência de quórum  para a continuação dos

trabalhos; Suspensão e Reabertura da Reunião – Discursos dos deputados Lafayette

de Andrada, Bonifácio Mourão, Alencar da Silveira Jr. e Felipe Attiê – Inexistência de

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos;  prejudicialidade  do  requerimento  do

deputado Sargento Rodrigues – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses
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Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo José Domingos – 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  – 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  –  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  –  Léo  Portela  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Marília  Campos  –

Missionário Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento

Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander

Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  – Às 9h6min, 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.

Questão de Ordem

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  –  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, vou aproveitar a presença do secretário-

geral da Mesa e dizer que, como leu na ata o deputado Dirceu Ribeiro, na reunião de

ontem  este  parlamentar  solicitou,  em  determinado  momento,  fosse  feita  a

recomposição de quórum. Percebi claramente que havia mais deputados nas áreas
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comuns da Casa do que os computados pelo deputado Dirceu Ribeiro.  Na última

semana, indaguei à Secretaria-Geral da Mesa se o simples fato de o deputado passar

naquele corredor configurava sua presença no Plenário. Este deputado vai formular

questão de ordem à Mesa. Ontem vários parlamentares da situação se encontravam

nas áreas comuns e não tiveram sua presença computada. Não entendemos que isto

seja justo: para uma coisa, uma ação;  para outra,  outra ação.  Na minha opinião,

presença de deputado para a abertura de reunião é apenas se o mesmo colocar o

seu dedo indicador na biometria, para identificação, e não um parlamentar passar por

ali e ter sua presença computada. Já que a Mesa pretende ter essa postura, vamos

solicitar,  da mesma forma,  na recomposição de quórum, quando percebemos que

vários parlamentares ficam ali na porta e não têm sua presença computada, que a

Mesa compute a presença desses deputados ou, então, que só se compute presença

no início da reunião, quando o parlamentar colocar o seu dedo indicador no aparelho

biométrico,  se  identificando.  Essa  é  a  questão  de  ordem  formulada  por  este

parlamentar. Espero que a Mesa me responda o mais rápido possível.

O presidente – Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o deputado João

Leite.

O deputado João Leite – Deputado Adalclever Lopes, obrigado. Ouvi atentamente a

leitura resumida da ata feita pelo deputado Dirceu Ribeiro, mas aguardo a conversa

do deputado, pois quero ser ouvido. Presidente, ontem V. Exa. não estava presente,

cuidando dos assuntos da Assembleia, é claro, e houve entrevero neste Plenário.

Quatro manifestantes se manifestaram contra alguém, e o deputado Rogério Correia

respondeu a eles. Em certo momento, o deputado disse que tiraria um cidadão que lá

estava.  Disse a ele que iria  junto  para vê-lo retirar  o cidadão.  Nesta Assembleia,

temos convivido com o deputado Rogério Correia lotando as galerias. Na quinta ou na

sexta-feira,  eu  estava  naquela  tribuna,  e  alguns  cidadãos,  o  tempo  todo,  me

chamavam de vagabundo, de safado. Agora o que temos são deputados que querem

prender  as  pessoas  que  vêm  aqui.  Ontem  saí  da  Assembleia  tarde  da  noite

acompanhando  esse  cidadão,  porque  o  deputado  Rogério  Correia  determinou  a

detenção dele. Imaginem o que eu ouvi aqui,  que sou vagabundo, safado, ladrão.

Imaginem se eu for mandar prender todo mundo que entrar na Assembleia. Então,
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agora, temos de pedir  às pessoas, aproveitando a TV Assembleia, que venham à

Assembleia Legislativa como o José Dirceu: com habeas corpus preventivo para não

ser preso na Assembleia Legislativa. Ainda bem que a Polícia Legislativa tem uma

postura correta. Fiquei  lá,  aguardando com esse senhor,  a presença do deputado

Rogério Correia. Quando saí acompanhando o senhor, o deputado Rogério Correia

ainda me xingou, como é costume dele. Não é a primeira vez que ele ataca a minha

honra e a minha fé. Presidente, é preciso tomar uma atitude. O deputado Rogério

Correia quer mandar no deputado Hely Tarqüínio, que está presidindo, e prender as

pessoas que estão na Assembleia Legislativa. Não aceitaremos isso. É importante

que entremos em entendimento. Não é possível. Ontem, por exemplo, quando ele me

xingou, devolvi-lhe o xingamento. Quero até pedir desculpas, porque não devo agir

também dessa maneira. Vejam como a coisa está ficando: enchem as galerias para

nos xingar. Agora teremos de tomar a atitude de encher as galerias também, ou seja,

trazer pessoas para cá a fim de xingarem? Imagino que as pessoas que me xingaram

não  são  professores.  Não  é  possível.  Nem  quando  joguei  na  várzea  em  Belo

Horizonte pelo Alvorada, da Vila Oeste, ouvi as palavras que dirigiram a mim. Ele

ficou conversando com essas pessoas e querendo, como ontem, prendê-las. Além

disso, fazendo exigências: “Deputado Hely Tarqüínio, termina agora, começa agora”.

Quem manda nesta Assembleia Legislativa? Sei que V. Exa. não tem essa postura.

Peço-lhe que converse conosco e faça um entendimento. Sr. Presidente, não adianta

tentar me ameaçar. Não tenho medo. Defenderei as minhas posições. Não adianta.

Ele tem a mania de chamar as pessoas de fascistas. Já me chamou de fascista aqui

e atacou a minha religião. Não vou me curvar a isso, presidente. Então, faço um

apelo a V. Exa. Quero o entendimento, mas não aceitarei essas coisas. Defenderei as

minhas posições e  aquilo  em que acredito.  Não dá para  chegar  aqui  e  ficar  nos

atacando nem agora querer prender as pessoas que se manifestam aqui. Já tomei

garrafada aqui e não acredito que tenha sido por professor. Vieram aqui e estavam

com ele, e eu nunca mandei prender ninguém na Assembleia. Ontem ele mandou

prender um cidadão que estava se manifestando aqui. Não conheço esse cidadão

nem sei quem é. Ele estava se manifestando aqui. Creio até que o cidadão extrapolou

em alguns momentos, assim como as pessoas que ele traz aqui também extrapolam
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atacando  a  nossa  honra.  Obrigado  pela  atenção,  presidente.  Peço  que  a  minha

manifestação conste nos anais da Assembleia Legislativa. Com firmeza, não aceito,

não me acovardo nem me dobro diante dessas ameaças. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Professor Neivaldo.

O deputado Professor Neivaldo – Ainda me refiro a esse tema da ata, diante do que

aconteceu  no  dia  de  ontem.  Estou  recentemente  nesta  Casa,  no  meu  primeiro

mandato, mas não podemos compactuar com o que aconteceu na tarde de ontem.

Percebemos que realmente há uma disputa ideológica, e acreditamos que temos de

ficar nela. Além disso, os deputados e as deputadas devem fazer o debate de ideias.

Creio  que  é  até  salutar  cada  um  apresentar  a  sua  posição,  às  vezes  de  forma

exaltada, pois aqui é um parlamento, ou seja, o lugar onde expomos realmente as

nossas ideias. No entanto, não podemos compactuar com o que aconteceu ontem à

tarde. Há momentos – e eu fui presidente de câmara e vereador – em que recebemos

a população, há momentos em que recebemos a categoria, e os ânimos se exaltam.

O presidente tem o papel importantíssimo de intermediar esses conflitos. Mas nós,

deputados, apoiarmos a plateia na agressão a outros deputados, isso não podemos

permitir. Sou deputado de primeiro mandato e já estive aqui como sindicalista, gritei

palavras de ordem, mas sem ofender especificamente os parlamentares. Vivemos um

momento,  no  nível  nacional,  muito  sério.  As  pessoas,  por  qualquer  motivo,  estão

intolerantes, principalmente ao político. E aí não é nem A nem B, não é situação nem

oposição; é político, é agredido; é político, é achincalhado na rua. Isso acontece com

prefeitos, com governadores, com a nossa presidenta. Há uma total falta de respeito

aos políticos.  E  nós que estamos na condição de políticos,  ocupando o cargo de

deputados,  temos  de  nos  proteger.  Ontem  vimos  alguns  deputados  incentivando

aquele senhor a xingar, e essa não é a primeira vez que isso ocorre. Houve uma

discussão sobre maioridade penal – e aquele mesmo senhor veio aqui –, eu estava

com a palavra, e ele não me deixava expor minhas ideias. Portanto, não é a primeira

vez que ele aqui vem, não é a primeira vez que ele cerca deputado no corredor,

fazendo ameaças. E ontem ele se fortalecia porque havia deputados defendendo a

sua conduta. Portanto, não podemos incentivar essas pessoas a agir dessa forma;

hoje sou eu, amanhã é você. Muito obrigado.
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O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta parte e 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.

Questões de Ordem

O deputado Arlen Santiago – Sr. Presidente, há 15 dias, com base em documentos

da Asthemg, o sindicato dos trabalhadores da Fhemig, por intermédio de funcionários

de  Patos  de  Minas  e  Barbacena,  comunicou  a  ocorrência  de  atrocidades  e

barbaridades. Mônica, professora da PUC, pessoa que sempre nos informa sobre as

questões  da  Fhemig,  falou  a  respeito  do  Centro-Geral  de  Pediatria  –  CGP –  do

Hospital João Paulo II, o único hospital do Estado que cuida das nossas criancinhas,

em que, infelizmente, não há mais plantão. O hospital foi  fechado. Há um grande

clamor em Minas Gerais. Agora mesmo ouvíamos a Itatiaia, e o Eduardo Costa e o

Carlos Viana, sempre atentos às questões da saúde, falavam do absurdo desse fato.

E nós queríamos, presidente, que esta Assembleia, como já fez por várias vezes,

fosse protagonista nesse fato. A nota, enviada pelo governo do Estado, informa que

se constituirão ações para ver o que se pode fazer a fim de que as criancinhas não

morram na porta do CGP do Hospital João Paulo II. Presidente, já que o governo de

Minas não toma uma atitude em favor das mães e das crianças, solicito-lhe que nós,

da Comissão de Saúde, procuremos o Dr. Gilmar para lhe propor fazer um TAC com o

governo de Minas a fim de proceder à contratação imediata de pediatras para que as

crianças  não  morram  em  consequência  de  coisas  sobre  as  quais  já  havíamos

alertado. Queremos ser solidários com o governo que aí está, mas, infelizmente, o

governo quer  ouvir  muito e não fazer  nada.  Poderíamos criar  uma comissão,  um

grupo de trabalho para ver o que acontecerá com o CGP, porém isso não é o ideal.

Se for o caso, se o senhor se dispuser a isso, presidente, precisaremos telefonar ao

Dr. Gilmar para, como presidente da Comissão de Saúde, conversar com ele para

que ele tenha a ideia que o governo de Minas e a Fhemig não estão tendo. Seria uma
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contratação emergencial de pediatras para que as criancinhas de Minas Gerais não

continuassem  morrendo,  porque,  já  no  sétimo  mês,  o  governo  não  consegue

administrar  a crise da saúde,  que está em todo o Brasil,  mas que se agrava nos

hospitais de Minas cada vez mais. O que foi dito na Rádio Itatiaia pelos repórteres é

que o governo vai estudar, mas nós achamos que a ação tem de ser mais rápida,

contratação hoje, imediata. Acredito que ninguém do Ministério Público, do Tribunal

de Contas, da própria Assembleia ou de nenhum órgão vai ser contra a contratação

de pediatras até que se faça o concurso. E que ele seja feito o mais rápido possível.

O  que  não  pode  acontecer  é  o  Hospital  João  Paulo  II  e  o  CGP ficarem  nessa

condição  que  piora  mais  a  cada  dia,  fazendo  com  que  vidas  sejam  perdidas,

principalmente de crianças.

O deputado Durval Ângelo – Quero informar que a Fhemig divulgou hoje nota que

esclarece essa polêmica. É importante, é um governo democrático que veio a público

fazer o esclarecimento. Fhemig esclarece situação do Hospital Infantil João Paulo II.

O  Hospital  Infantil  João  Paulo  II,  o  maior  hospital  especializado  em  pediatria  do

Estado de Minas Gerais, tem uma taxa de ocupação de quase 100% de seus 157

leitos,  24  horas  por  dia.  O  Hospital  João  Paulo  II  atende  pacientes  graves

encaminhados pelas UPAs, Central de Internação, Samu e pelas Unidades Básicas

de Saúde da região Centro-Sul de Belo Horizonte. O hospital igualmente acolhe, em

seu  ambulatório  e  enfermaria,  pacientes  com  doenças  complexas  e  raras,  como

fibrose cística, drepanocitose, diabetes tipo 1 e doenças neuromusculares, e ainda

atende  40  crianças  com  internação  domiciliar,  que  correspondem  a  50  leitos

hospitalares. Então, ele presta um atendimento que vai além das criancinhas com

quem o deputado, sinceramente, no seu coração, demonstra muita preocupação. Ao

mesmo tempo em que mantém a taxa de ocupação atual, o Hospital Infantil  João

Paulo II  registra acúmulo  de aposentadorias  nos  últimos sete  anos,  exonerações,

demissões do governo passado, inexistência de concurso público, que não foi feito

pelo governo passado, esgotamento dos concursados chamados no último concurso

público.  E  está  impossibilitado  legalmente  de  realizar  contratação  de  médicos

autônomos. Com isso, o hospital enfrenta dificuldades neste momento para manter

simultaneamente o atendimento à demanda direta da população. A presidência da



1794
____________________________________________________________________________

Fhemig e a diretoria do Hospital João Paulo II reafirmam que manterão plenamente o

atendimento  de  pacientes  graves  e  com  doenças  complexas  e  raras  de

responsabilidade quase exclusiva do Hospital João Paulo II para Belo Horizonte e

Minas Gerais e que serão envidados todos os esforços para, em conjunto com os

gestores municipal e estadual,  manter simultaneamente aberta a porta da procura

direta para casos de menor gravidade. E será anunciado novo edital  de concurso

para o Hospital João Paulo II, coisa que não foi feita anteriormente.

Registro de Presença

O presidente – A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 1º ano

do ensino  médio  da  Escola  Sesi  Comar,  do  Bairro Calafate.  Muito  obrigado pela

presença.

Votação de Requerimentos

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

1.266/2015 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de discussão.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, estamos, de forma muito franca, em processo de obstrução por causa de

alguns projetos que estão na pauta do Plenário no dia de hoje. Um deles encontra-se

em primeiro lugar na pauta: o Projeto de Lei nº 1.266/2015, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a alienar à Codemig o imóvel que especifica. Este

projeto tem como objetivo doar à Codemig o imóvel em que se está terminando a

construção da sede da Orquestra  Filarmônica  de  Minas  Gerais.  Os investimentos

feitos  para  a  construção  foram  daquela  companhia,  mas  o  terreno  pertence  ao

governo do Estado. Agora, quer o governo do Estado repassar este imóvel, com a

construção, à Codemig. Ontem, tivemos uma audiência pública para tratar do assunto

e  quero  pedir  ao  Pedro,  nosso  assessor  da  Minoria,  que  faça  uma  emenda

assegurando que a finalidade daquele prédio, construído atrás do ex-mercado distrital

da Barroca, seja para receber a Rede Minas, a Rádio Inconfidência e ser a sede da

Orquestra Filarmônica. Outra finalidade não poderá ser dada ao imóvel.

Sr. Presidente, estamos aqui também por causa de um projeto que, para o bem dos
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mineiros, não se encontra na pauta desta manhã. Este projeto estará na pauta hoje à

noite, depois de apreciadas suas emendas na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. É o chamado projeto do confisco, aquele que o governador, depois de

grandes lambanças com as finanças do Estado, desesperado para pagar o salário

dos funcionários públicos, encaminha a esta Casa. Se esse projeto não for aprovado,

o Estado corre o risco de não conseguir arcar com o salário dos funcionários públicos

a partir de agosto. Eu errei e peço desculpas quando disse que seria a partir de julho,

mas é a partir de agosto. Isso foi dito pelo governador e pelo presidente do Tribunal

de Justiça, que cometeu o equívoco de assinar como coautor o projeto de lei que

trata  do  confisco  do  dinheiro  de  particulares.  O  governador,  depois  de  muitas

lambanças em apenas seis meses, agora inova. Ele vai atrás de dinheiro meu, do

deputado Gilberto Abramo, do deputado Arlen Santiago, do deputado Léo Portela,

daqueles  que têm demandas  judiciais  e têm depósitos na  justiça  esperando uma

decisão, mesmo na disputa entre dois particulares. O governo do Estado quer ir lá e

pegar esse dinheiro.

Esse fundo, chamado Fundo do Judiciário, tem mais de R$8.000.000.000,00. Quer

o governo do Estado buscar 75% desse valor, que são mais de R$6.000.000.000,00.

E  alguns  podem  dizer:  “Mas  a  oposição  está  trabalhando  contra.  A solução  das

finanças...  A grande causa, que são as finanças públicas...”.  Ontem ouvi  o relator

desse projeto dizer aqui: “Mais importante do que deixar esse dinheiro parado num

fundo é utilizá-lo para o coletivo, para o bem público, para a população como um

todo”.  Sabem  por  que  não  vamos  deixar  isso  acontecer?  Porque  se  esses

R$6.000.000.000,00 forem para o caixa do Estado, dessa turma que só faz lambança

e que hoje está à frente do governo do Estado, eles não duram seis meses. Eles não

duram seis meses. Conversas de bastidores, de corredores,  promessas mil  foram

feitas, inclusive a outros Poderes, para que o projeto seja encaminhado a esta Casa.

Eu já ouvi várias. Faço aqui um alerta, deputado Bonifácio Mourão: encaminhamos à

OAB Seção Minas Gerais um ofício pedindo a manifestação da instituição de maneira

oficial, indagando a posição da OAB-MG a respeito desse assunto. Esse ofício foi

protocolado na quinta ou na sexta-feira passada, mas não foi respondido. A OAB tem

uma estrutura maravilhosa. Tenho certeza de que não foi por falta de funcionários ou
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de  tempo  para  nos  responder.  Sabem  por  que  não  nos  responderam?  Porque,

também  pelas  conversas  dos  bastidores,  nos  chegou  a  notícia  de  que  o  senhor

governador prometeu, até à OAB, resolver situações com esses R$6.000.000.000,00.

E,  por  conta  disso,  teria  calado  algumas  das  figuras  que  lideram  a  OAB-MG.  A

maioria dos advogados está contra, deputado Bonifácio Mourão. Daqui a 10 minutos

tenho uma reunião marcada com um advogado chamado Ronaldo Bretas, que, de

forma pública, já colocou seu posicionamento contrário, já foi para as redes sociais

convidando e convocando os demais advogados para participarem de uma audiência

pública marcada para o dia 9, lá na OAB. Quero acreditar  que, quando fizeram o

agendamento dessa reunião apenas para o dia 9 – ainda estamos no dia 7 –, não

estavam  pensando  que  esse projeto  estaria  aprovado  aqui  na  Casa,  porque  não

estará. No que depender de nós, oposição, esse projeto não estará pronto para ser

sancionado pelo governador antes do dia 9.

Essa audiência pública está marcada para o dia 9, na OAB. Estaremos lá. O Bloco

Verdade e Coerência estará lá para mostrar sua posição e para cobrar uma posição

da OAB que seja coerente com a posição da OAB nacional, que já se colocou contra

um projeto semelhante aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, que teve a

sua constitucionalidade arguida no STF e a sua legalidade arguida no CNJ, coisa que

a Frente Mineira dos Prefeitos também já fez, na noite de ontem.

Gosto muito de citar a deputada Marília Campos, e não é por perseguição, mas

porque tenho um carinho especial  por  ela,  apesar  de estarmos sempre em lados

opostos.  Gosto  sempre  de  citá-la.  Ela  foi  prefeita  de  Contagem,  deputado  Léo

Portela. Bela prefeita, por sinal, saiu de lá com excelente aprovação. Está sofrendo

pressão para voltar para lá no ano que vem. Ela diz que não vai, mas está sofrendo

pressão  para  isso.  Ela  é  uma  das  deputadas  que,  tenho  certeza,  encaminhará

conosco  contrariamente  a  esse  projeto.  Sabem  por  quê?  Porque  o  Estado  está

tomando dinheiro de Contagem, Marília. O Estado está tomando dinheiro de Betim,

deputado Fabiano Tolentino, e será cobrado por isso. Quem assinou...

Estou  encaminhando  o  requerimento.  Quem  assinou  o  encaminhamento  ao

Conselho Nacional de Justiça na tarde de ontem foi o prefeito da cidade de V. Exa.,

preocupado com o que está fazendo o Estado. Além de tirar dinheiro dos particulares,
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está tirando dinheiro também da sua prefeitura, de Divinópolis. Preste atenção como

V. Exa. vai votar porque isso vai prejudicar a população de Divinópolis, vai prejudicar

a administração pública daquela cidade. Tenho certeza de que o Dr. Jean está aqui

pensando em como votar porque o Estado está tirando recursos de Itaobim, da nossa

Coronel Murta, de Araçuaí, de Medina, deputado Gilberto Abramo, cidade pela qual V.

Exa. tem um carinho todo especial. Não bastasse tirar dinheiro de particulares, agora

quer tomar dinheiro das prefeituras, que pouco têm.

Já vou encerrar, presidente. O deputado Arlen Santiago vai encaminhar em seguida

e acho que o deputado Mourão também. Com raríssimas exceções, como Betim e

Contagem que têm recursos, Divinópolis também tem um pouco mais, entretanto as

outras cidades não possuem. Medina precisa desse dinheiro, assim como Itaobim,

Coronel Murta, São José do Jacuri,  Guanhães,  Peçanha, Água Boa. Todas essas

cidades  precisam  desse  dinheiro,  e  o  Estado  está  tomando,  assim  como  está

tomando dinheiro de particular.

É por isso, presidente, que estamos de maneira muito clara, objetiva e transparente,

em obstrução. Quero dizer aos nossos visitantes das galerias que vocês vão ouvir

muita coisa aqui na manhã de hoje do bloco de oposição, que está em obstrução para

que não se aprove um projeto semelhante àquele do Collor  quando iniciou o seu

governo: um confisco do dinheiro de particulares. É o que eu tinha a dizer, presidente.

Deputado Arlen Santiago, V. Exa. vai encaminhar?

O  presidente  –  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Arlen

Santiago.

O  deputado  Arlen  Santiago*  –  Sr.  presidente,  deputadas  Arlete  e  Marília  aqui

presentes, deputados, povo mineiro. A pressa e o açodamento para rapar o tacho,

pegar  o dinheiro dos outros para jogar  em mais secretarias,  mais  subsecretarias,

mais cargos de confiança realmente não é aceitável.  Precisamos inverter  a pauta

para que o projeto possa ser amplamente discutido. Sabemos das dificuldades que o

Estado de Minas Gerais e o nosso país atravessam. O tipo de política colocada há 13

anos no país é de gastar, gastar e vamos pagar juros, vamos gastar,  vamos criar

ministério,  vamos  criar  cargos  de  confiança,  não  saber  de  quem  é  o  dinheiro.

Inclusive o senador Reguffe conseguiu que fizessem um levantamento dos cargos de
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confiança  do  governo  federal  e  são  quase  24  mil  cargos,  com  um  gasto  de

R$2.000.000.000,00 só em 2014. Esse dinheiro poderia ser usado, por exemplo, para

que o Ministério da Saúde pagasse a portaria que fez das cirurgias eletivas. Desde

outubro passado mandou fazer, mas não tem zelo com o dinheiro público e não paga

os hospitais.

Vimos o sofrimento, como também vimos o secretário Fausto não aguentar mais

segurar essa bucha que o governo federal jogou em cima dele. A prefeitura de Belo

Horizonte, por intermédio do secretário Fabiano Pimenta, que faz um grande trabalho,

e do prefeito Márcio Lacerda, teve, por completa inanição, de suspender as cirurgias

eletivas, porque o governo federal não paga. Manda fazer, fala que paga, assina que

paga, mas não paga. E essa atitude corajosa do prefeito Márcio Lacerda expôs uma

chaga que está em toda Minas Gerais.

Vimos um requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel, referente à região do

Vale do Aço e de Governador Valadares, que mostra que R$10.000.000,00 é a tunga

que o governo federal estava aplicando naqueles hospitais que vão passando por

uma dificuldade muito grande, mas que ainda acreditavam e realizavam cirurgias,

gerando gastos a mais. Uma cirurgia de hérnia que não é feita no momento certo vira

hérnia encarcerada, e as pessoas podem morrer. Mas, felizmente, em Valadares, com

a  presença  de  mais  de  39  prefeitos,  78  secretários  e  quase  100  parlamentares

municipais, vimos que a prefeita ficou tensionada. Ela viu que Governador Valadares

é a cidade polo da região e que estava completamente desesperada com a falta de

cumprimento  do  governo  federal,  da  palavra  e  da  assinatura  empenhada.  Então,

naquela  mesma  noite,  ela  saiu  correndo  para  Brasília,  um  membro  da  nossa

Comissão de Saúde também estava lá, e vimos o milagre acontecer. Parece que o

governo federal resolveu que vai pagar a metade do que deve aos hospitais. Estou

dizendo que ele vai pagar a metade e não o que deve ou assinou. Mas o problema

não termina aí em razão das pedaladas fiscais. O Tribunal de Contas está avaliando

isso.

O triste é que sempre vemos as comunidades terapêuticas ouvindo que haverá

pagamento, mas, passado um mês, não pagam, passados dois meses, não pagam.

Elas não conseguem mais ficar fazendo festas,  rifas e vaquinhas para cuidar das
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pessoas  que  acabaram  consumindo  drogas  lícitas  ou  ilícitas.  As  comunidades

evangélicas e católicas, que são pessoas que têm Deus no coração, também fazem

um trabalho muito benfeito. Aliás, há 15 dias estivemos em uma dessas comunidades

para inaugurar,  em razão de uma emenda nossa, o parque de Bocaiuva, junto ao

prefeito  Ricardo Veloso, aos nossos companheiros do PTB e à câmara municipal.

Também entregamos um veículo para outra comunidade terapêutica.

Resumindo: prometem, assinam, falam e não pagam. Se o trivial não é feito, como

as  coisas  vão  mudar?  Quantas  vezes  fomos  xingados  neste  Plenário  por  que  o

governo tomava empréstimo para fazer estradas onde não há estradas? Infelizmente,

hoje, sete meses depois de o governo tomar posse e 10 meses depois de ganhar as

eleições, descobriram que não contrataram médicos para o Centro Geral de Pediatria

da Fhemig. É por isso que estou conclamando os deputados, a Comissão de Saúde,

e  o  nosso grande líder,  deputado Adalclever  Lopes,  para  irmos  até  o  Dr.  Gilmar

urgentemente e fazer um TAC com o governo.

Se  o  governo  não  consegue  fazer  um  TAC,  provavelmente  ele  não  tem

credibilidade.  Sei  que  o  governo federal  não  tem credibilidade,  porque  assinou  a

portaria, mandou os hospitais operarem as pessoas e não pagou. Agora fala que vai

pagar R$48.000.000,00.  Autorizam o coitado do secretário  de Saúde,  o Fausto, a

remanejar, a pegar o dinheiro, deputado Léo Portela, das comunidades terapêuticas e

pagar o que o governo federal assumiu, mas não pagou. É lógico que eu sou solidário

ao governo que está aí e não pode aguentar a bucha que o governo federal está

fazendo  com  todos  os  brasileiros  e  mineiros.  Não  pegaremos  o  dinheiro  de

particulares  e  raparemos  o  tacho.  São  R$8.000.000.000,00  de  apenas  um

empréstimo. Cadê os constitucionalistas que, na oposição passada, falavam que o

Estado não tinha mais capacidade de endividamento e que a dívida era impagável? E

é mesmo, porque o governo federal cobra dos estados o que eles não podem pagar.

A  dívida  de  Minas  Gerais  era  de  R$14.000.000.000,00.  Já  pagamos

R$30.000.000.000,00 e ainda devemos R$70.000.000.000,00. O governo federal que

está aí adora dar lucro para os bancos. Estes nunca tiveram tanto lucro no mundo

como acontece no Brasil.  Vamos, então, pegar dinheiro de particulares e jogar no

caixa do Estado para fazer o quê? Criar mais secretaria, subsecretaria e cargos de
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confiança  e  deixar  o  Centro  Geral  de  Pediatria  fechado,  porque  o  governo  não

consegue,  passados  10  meses  que  ganhou  a  eleição,  publicar  um  edital  para

contratação de médicos e funcionários na Fhemig.

Esse tema já foi  discutido várias vezes na Comissão de Saúde.  Estiveram aqui

fazendo denúncias os diretores e o Carlinhos, da Asthemg, e a professora Mônica.

Nada se cuida. Em Ubá, temos sete funcionários públicos que pegaram hanseníase,

e a Vigilância Sanitária de Minas Gerais não teve nem como ir até os contatos dessas

pessoas para afastar  a possibilidade do contágio.  Não cuidaram dessas pessoas,

deputado Bonifácio Mourão, e os funcionários estão denunciando, desde o início do

ano, a situação do Centro Geral de Pediatria e de outros hospitais. Descobrimos que

o governo passado doou um tomógrafo para o Hospital Júlia Kubitschek. Isso foi há

sete meses, e ele não está instalado. Então devemos realmente ser solidários a esse

governo,  mas  não  para  pegar  o  dinheiro  de  particulares  e  endividar  mais  Minas

Gerais. Falaram durante muitos anos que o governo, se ganhasse, não apanharia o

dinheiro nem pagaria juros para que os bancos tivessem, cada vez mais, lucros. O

povo mineiro não aguenta isso.

Para concluir,  Sr.  Presidente,  quero dizer  aos funcionários e médicos do Centro

Geral de Pediatria que vamos tomar a frente da coisa. Não vamos esperar que o

governo, acuado como está em Brasília, transfira para o governo daqui a fim de que

ele também fique assim. Vamos lá. Vamos conversar e falar que as criancinhas não

podem  morrer  porque  não  se  toma  uma  atitude  junto  ao  Ministério  Público,  ao

Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa para contratar

médicos e salvar as pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem

O deputado Cristiano  Silveira  –  Sr.  Presidente,  quero  pedir  o  encerramento  da

reunião por ausência de quórum.

O deputado Carlos Pimenta – Recomposição, Sr. Presidente.

O presidente – É regimental.  Solicito ao secretário que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 25 deputados, que, somados aos 2 em
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comissão, totalizam 27 parlamentares. Portanto, não há quórum para votação, mas

há 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 10 minutos para que se configure o quórum necessário

para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  presidente  –  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação do requerimento, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a bancada do

PSDB e do Bloco Verdade e Coerência estão em regime de obstrução. Está na pauta

desta  manhã  a  discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.266/2015,  do

governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar à Codemig o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. O vencido em 1º turno é o projeto que foi

aprovado em Plenário. Também está na pauta a discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº 156/2015, do deputado Fred Costa, que 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.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  As

Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela

aprovação do projeto.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  encaminhou  um  requerimento  à  Mesa  nos

seguintes  termos:  “Exmo. Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas  Gerais,  o  deputado  que  este  subscreve  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  a  inversão da pauta  da  presente  reunião  de  modo que o  Projeto  nº

1.266/2015 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de discussão”.

Como podemos  observar,  há  duas  matérias  em  fase  de  discussão.  O  deputado

Sargento Rodrigues solicita que haja a inversão da pauta de modo que o projeto que

seria discutido em segundo lugar  seja discutido inicialmente e o projeto que seria

discutido em primeiro lugar seja discutido no final da reunião. Assim, o projeto a ser

discutido em primeiro lugar é o da Codemig.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, a razão pela qual o deputado Sargento Rodrigues

encaminhou  esse  requerimento  é  uma  manobra  tipicamente,  regimentalmente

protelatória. O que está acontecendo? A bancada governista se ausentou do Plenário,

a bancada governista se absteve de discutir  qualquer tema relevante, colocou em

pauta apenas temas periféricos e se recusa a discutir  aquilo  que é realmente de

interesse. O que é realmente de interesse? A discussão do projeto de lei que trata do

confisco que o governo pretende fazer dos recursos em depósito judicial no Poder

Judiciário: esse é o tema.

A bancada governista saiu. Não sei se a TV está mostrando, mas não há nenhum

deputado do PT no Plenário. Ah, ali  está o deputado Rogério Correia, e acaba de

chegar  o deputado Cristiano Silveira.  A bancada governista,  que tem mais  de 50

deputados, ausentou-se porque não quer discutir cara a cara, olho no olho, o que é

necessário, ou seja, a inconstitucionalidade, a ilegalidade do que pretendem fazer. No

fundo, estão de olho no dinheiro do depósito judicial. O que é o dinheiro do depósito

judicial? Vou dar um exemplo para efeito didático. Estou discutindo sobre aluguel. Às

vezes o proprietário quer fazer um reajuste superior ao determinado pela lei ou está

me imputando uma multa que não acho que deva pagar. Isso será discutido em juízo.

Faço o depósito judicial do valor dessa multa porque acho que ela não deve ser paga.

Logo, não pago, mas deposito em juízo. Se eu vencer a disputa judicial, o recurso

volta para mim porque é meu; se a outra parte vencer, ficará com o recurso. O fato é

que esse dinheiro, em depósito judicial, pertence a mim ou à outra parte. Caberá à

justiça decidir de quem é o dinheiro.

O que o  governo quer  fazer?  Meter  a  mão nesse  dinheiro.  Isso  é  confisco.  O

governo apresentou à Assembleia Legislativa, com assinatura inclusive do presidente

do Tribunal de Justiça, um projeto de lei que o autoriza a meter a mão nesse dinheiro.

O dinheiro é particular,  é das partes que estão litigando. O governo quer pegar o

dinheiro e usá-lo para pagar dívida com a União, empréstimos, servidor, não sei o que

ele deseja fazer. O dinheiro não é dele. O dinheiro é do cidadão, é do particular. O

que está acontecendo aqui? Uma manobra da bancada governista para não discutir

esse tema. Essa é a grande realidade.

Presidente, percebo uma má vontade do governo para discutir. Estão utilizando um
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artifício regimental para, na última hora, tratorar. Eles sabem que têm maioria e vão

querer  tratorar.  A oposição  está  lutando  pela  legalidade.  Estamos  obstruindo  em

nome da legalidade, da decência, para tentar impedir que se cometa essa violência

contra o cidadão. É isso o que está em jogo aqui.

Presidente, estamos aplaudindo o requerimento do deputado Sargento Rodrigues,

pois ele possibilita que, regimentalmente, a oposição discuta essa matéria que é tão

importante.  Ele  está  possibilitando  que,  regimentalmente,  encaremos  a  população

olho no olho alertando-a sobre o que se pretende fazer aqui, alertando-a sobre o que

o governo pretende fazer e não concordamos. As bancadas do PSDB, do PP, do

DEM, do PTB, do PDT, que compõem o Bloco Verdade e Coerência, não admitem o

que  se  pretende  fazer,  logo estamos  obstruindo.  É  isso  o  que  estamos  fazendo,

obstrução para tentar impedir que se aprove essa violência.

Volto aos requerimentos.  Temos dois  projetos  na pauta.  Nenhum deles  trata do

assunto importante, do cerne da questão. Há dois projetos na pauta, e o deputado

Sargento  Rodrigues  apresentou  requerimento  sobre  o  qual  estamos  discutindo  e

encaminhando  favoravelmente  à  inversão  da  pauta.  Assim  poderemos  ter  mais

condições de discutir, por meio do requerimento, o que realmente deve ser debatido,

o que realmente interessa ao povo mineiro e à sociedade. É isso que estão tentando

impedir,  mas  não  iremos  aceitar.  Permaneceremos  valentes  até  o  último  minuto,

discutindo,  encaminhando,  protestando,  mostrando  ilegalidades,  violências  e

atrocidades que pretendem fazer contra o cidadão, tentando meter a mão no dinheiro

do cidadão, dos particulares. É o confisco da poupança feito pelo Collor. O governo

quer confiscar um dinheiro que não pertence a ele, que pertence a um particular. Não

vamos admitir.

Sr.  Presidente,  essas  são  as  nossas  palavras.  Seguiremos  firmes  e  coerentes

contra a ilegalidade. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Bonifácio

Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* – Sr. Presidente, deputadas e deputados, deputado

Alencar  da  Silveira  Jr.,  presidente  em  exercício,  queremos  nesta  oportunidade

encaminhar  a  matéria em pauta,  a  discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
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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,  e  a  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  156/2015,  do

deputado Fred Costa. Na pauta desta manhã constam apenas esses dois projetos,

mas há uma pauta pendente com centenas de projetos. Sei que essa pauta foi feita

propositalmente,  para  que  à  tarde  seja  apreciado  projeto  de  interesse  maior  e

específico  do  governo  e  da  sua  base  de  apoio,  relativo  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.173/2015,  que transfere todos os depósitos  judiciais  para a conta específica do

governo do Estado.

Estamos aqui não apenas para encaminhar favoravelmente o projeto da Codemig.

V. Exas. estão vendo que a oposição não é sistematicamente contra, tanto que nas

comissões votamos favoravelmente e agora vamos votar também.

Também queremos encaminhar o requerimento do deputado Sargento Rodrigues e

falar  efetivamente  do  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015.  Deputado  Hely  Tarqüínio,

presidente,  esse  projeto  transfere  recursos  de  depósitos  judiciais  a  uma  conta

especial do governo do Estado, o que não é legal, não é constitucional, não é justo.

Digo que não é legal porque contraria a Lei Federal nº 11.429/2006, que regula a

espécie. Deputado Felipe Attiê, essa espécie é regulada por lei federal que está em

vigor. Essa lei federal regula os depósitos judiciais. Por que tem de ser lei federal?

Porque é lei  processual. Cada depósito judicial, seja o valor que for,  de R$1,00 a

R$1.000.000,00,  é  comandado  por  um  processo.  De  acordo  com  o  Código  de

Processo Civil e todas as leis processuais, como o Código de Processo Penal, é de

natureza processual. O inciso I do art. 22 da Constituição Federal é claro como a luz

do sol ao dizer que todas as matérias processuais são de competência da União.

Cumprindo a sua competência, o Congresso votou e a União, no tempo do governo

Lula, sancionou e publicou a Lei Federal nº 11.429/2006, que regulamenta a espécie.

O que fazemos agora nesta Assembleia? Por meio de um projeto de lei, estamos

tentando revogar uma lei federal. Vou repetir o que disse aqui ontem: é aberração

jurídica um projeto de lei estadual tentar revogar uma lei federal em vigor. Se essa lei

tivesse sido revogada, por um ou outro motivo, ainda assim não poderíamos legislar a

respeito,  porque é competência da União.  Mesmo sendo competência da União e

estando a lei em vigor, estamos revogando essa lei.
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Esse raciocínio me leva a outro. O Código Penal Brasileiro considera crimes os

homicídios simples e qualificados. O Código Penal Brasileiro é lei federal. Só a União,

ou melhor,  o  Congresso pode legislar  sobre matéria penal.  Muito bem. O Código

Penal Brasileiro estabelece, por exemplo, deputado Alencar, uma pena de 12 a 30

anos para crimes hediondos e homicídios qualificados em que a pessoa mata sem

motivo nenhum, ou  seja,  por  qualquer  motivo,  de surpresa ou pelas  costas.  Pelo

raciocínio dessa lei que estamos votando aqui, poderíamos estabelecer assim: “Não.

Se o crime for cometido em Minas, ele vai tomar só 1 ano de cadeia. Então, dá a

fiança e  solta  a  pessoa”.  Podemos  fazer  o  mesmo raciocínio.  Não  estamos  aqui

revogando lei federal? Essa Lei nº 11.429 é federal, regula os depósitos judiciais e é

da sua competência. Estamos aqui com uma lei estadual revogando uma lei federal.

Então,  é  o mesmo procedimento.  Daqui  para  frente,  na Assembleia,  revogaremos

todas as leis federais e estabeleceremos outras, como se Minas Gerais fosse uma

ilha no Brasil. Além disso, como se, no Estado, pudéssemos votar todas as matérias

atropelando e rasgando a Constituição Federal. Isso não é possível. É contra isso que

estamos protestando.

A iniciativa é a primeira irregularidade que estamos votando. Repetindo a frase de

um certo presidente da República,  nunca houve na história  deste estado e deste

Poder Legislativo votarmos uma lei de iniciativa de dois Poderes. Só que essa tem a

iniciativa de dois Poderes. Quais são? Poder Executivo e Tribunal de Justiça. Esse é

o primeiro erro grave. A Constituição mineira, em seu art. 65, estabelece quais são os

Poderes,  as  pessoas e as instituições competentes para remeter  projeto para cá.

Quais são? Primeiro, no caso, o poder específico da Mesa da Assembleia; segundo,

do Tribunal de Contas nas leis da sua atribuição;  terceiro, do Poder  Executivo; e

quarto,  do  Tribunal  de  Justiça,  mas  o  presidente  sozinho.  Agora  não  existe

presidente, Tribunal de Justiça e governador do Estado autores de uma mesma lei.

Vício de iniciativa não pode. Se é insanável, não pode prosperar.

Segundo absurdo: a lei é da atribuição da União e do Congresso Nacional. Existe

lei federal regulando. Repetirei, pela terceira vez, que, se a Lei nº 11.429 regula a

matéria e está vigorando, não podemos definitivamente legislar a respeito. Agora vem

a base de  governo e  diz:  “Não.  É  constitucional.  Se não  fosse,  o  presidente  do
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Tribunal de Justiça não assinaria nem desembargadores teriam concordado. Aliás,

foram poucos, mas disseram que concordaram e aqui  se alega isso”.  Ora, vamos

fazer essa diferença. O Tribunal de Justiça não julgou nada. Não sei por qual motivo o

presidente  assinou  juntamente  com  o  governador.  Respeito  perfeitamente  o

desembargador  Pedro  Bitencourt.  Entramos  com  um  requerimento  que,  aliás,  foi

aprovado,  para  conceder-lhe  a  honraria  de  Cidadão  Honorário  de  Minas  Gerais.

Tenho o maior apreço por ele, mas não julgou esse caso. Se o tivesse feito, tenho

certeza de que o julgaria inconstitucional. E acho que os outros desembargadores

também não julgaram. Quem até agora se manifestou foi o Supremo Tribunal Federal

nos casos de Mato Grosso e Goiás e o Conselho Nacional de Justiça no caso do

Paraná, proibindo o Tribunal de Justiça de remeter qualquer importância aos cofres

do Poder Executivo. No Estado do Paraná, o Conselho Nacional de Justiça proibiu.

Aqui o projeto é cópia do projeto do Paraná. Tenho a cópia da decisão do Conselho

Nacional de Justiça proibindo o Tribunal de remeter qualquer importância aos cofres

do Estado. Por quê? Porque é inconstitucional, e a competência para legislar é da

União. Não podemos atropelar a legislação nem a Constituição dessa forma.

Além  disso,  trata-se  de  confisco  do  dinheiro  dos  municípios,  das  pessoas,  de

pensão alimentícia. Uma mulher move uma ação contra um marido que a abandonou

para ter alimentos para os seus filhos. O depósito é feito, e ela não pode pegar o

dinheiro porque o Estado o faz, e autorizado por nós. Não podemos, em hipótese

alguma, autorizar uma coisa dessas. Vamos abrir os olhos e não só para a lei, para

aquilo que é humano, que é justo. É absurdo aprovar um projeto dessa natureza.

Estamos aqui para protestar. Trata-se de confisco, e não sou eu que o digo, é a

ilustre  ministra  Cármen  Lúcia,  em  voto  brilhante  no  STF.  O  procurador-geral  de

Justiça, Rodrigo Janot, e tantas outras pessoas falaram que se trata de confisco. E

não permitiremos confisco atropelando toda a legislação notarial. Muito obrigado.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  –  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Alencar da Silveira Jr.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.*  –  Sr.  Presidente,  senhoras  e  senhores

deputados, telespectadores da TV Assembleia,  uma excelência em audiência, que

nós criamos, desta tribuna, há 20 anos. Dia 30 de novembro completaremos 20 anos,
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dia  que  é,  por  sinal,  aniversário  da  Francilene.  Marquei  essa  data,  e,  embora  o

Agostinho  Patrus  me  dissesse  que  fizesse  antes,  eu  lhe  respondia:  não,  vamos

inaugurar no dia 30 de novembro para ficar marcada essa data.

Estou nesta tribuna para lembrar que, se o governo de Minas não aprovar esse

projeto, se não conseguir a liberação desse recurso, não terá dinheiro para pagar o

reajuste da Polícia Militar, não terá como pagar às professoras. Se o governo não

tiver acesso a esse dinheiro, as empreiteiras que se encontram sem receber – as

obras estão paradas – continuarão sem receber.  O governo não tem onde buscar

recursos e ficará numa situação muito difícil.

Gostaria que a própria base do governo nos explicasse o fato. Mas entendo que o

governo está fazendo o seguinte: houve um bloqueio na conta de qualquer cidadão –

suponhamos, na minha conta. Está sub judice, ainda não foi julgada a questão, e o

dinheiro se encontra guardadinho. Só após o julgamento se saberá para quem vai

esse dinheiro. E o que acontece? O governo quer colocar a mão nesse dinheiro antes

de saber o que ocorreu. O dinheiro não é de um lado nem de outro, e muito menos do

governo. E ele vai pegar esse dinheiro...

O  presidente  –  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  estamos  na  fase  de

encaminhamento de votação de um requerimento para inverter a pauta. V. Exa. está

comentando, discutindo só o projeto dos precatórios, do empréstimo. A presidência

solicita a V. Exa. que se atenha ao encaminhamento da votação do requerimento de

inversão de pauta.

O deputado Alencar  da  Silveira  Jr.*  –  Mas V.  Exa.  tem de entender  que estou

apresentando argumentos sobre o fato de votar contra ou a favor do requerimento.

Exatamente, para se inverter uma pauta... Mas estou explicando o porquê.

Vou terminar e pedir que a bancada do governo, na hora certa, suba a esta tribuna

e explique ao povo mineiro o porquê dessa proposta. Acho que não temos de falar. O

Brasil tem de mudar posturas como essa. Temos de ter transparência total. Estou há

20 anos nesta Casa e nunca vi o que está acontecendo aqui. Tenho 28 anos de vida

pública e nunca vi o que está acontecendo agora. Não se pode perguntar, não se

pode falar, não tem discussão, e aqui é o Parlamento. Não estou entendendo a razão

disso. Só gostaria de explicar a toda a população o que estão falando, se é roubo, se
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não é. A bancada do governo tem de explicar isso, para não ficar ruim depois. Não

ficar ruim o caso do dinheiro da D. Maria, do Sr. Antônio.

Agradeço a V. Exa., presidente. O deputado Felipe ainda vai falar, mas eu queria

até agradecer  ao Riani,  o  famoso Buda,  secretário  de Governo.  Deputado Carlos

Pimenta,  não sei  se V.  Exa.  teve oportunidade de ir  ao Centro Administrativo,  eu

mostrava que não podíamos mais entrar com o carro lá. Deputado não para o carro lá

dentro. Depois que falei do assunto desta tribuna, por intermédio do Riani, do Buda,

já  foi  resolvido  com  a  ministra,  presidenta,  ou  melhor,  prefeita  do  Centro

Administrativo. Se você for ao Centro Administrativo, agora poderá deixar seu carro lá

com  o  motorista  esperando.  Gostaria  de  agradecer  o  bom  senso  porque,  se  o

deputado vai assumir no Centro Administrativo, nem lugar de colocar o carro terá.

Fizemos uma troca. Quando o secretário  vinha aqui,  não havia jeito  de entrar  na

garagem, e nós não podíamos entrar no Centro Administrativo. O Buda resolveu isso,

e vamos agradecer-lhe.

Presidente, eu gostaria muito que entendêssemos melhor o que está acontecendo

na Casa, de onde vão tirar o dinheiro e por que o governo precisa tanto disso. Sei que

é para pagar todos os compromissos de campanha que foram feitos, mas está aí a

questão. Repito, se fosse dinheiro emprestado ao governador Pimentel, eu até votaria

favoravelmente, mas, para o governo, do jeito que está, fica difícil. Obrigado.

O presidente – Entendo, deputado, que V. Exa. tenha sensibilidade e entendimento

para ser razoável  e lhe agradeço a paciência. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Felipe Attiê.

O  deputado Felipe  Attiê*  –  O que vale  um terreno da  Codemig  para  a  própria

Codemig? Vale mais que passar a mão em 6 bilhões dos outros? Por isso temos de

jogar esse projeto para depois. Nossa prioridade tem de ser a discussão, a votação.

Por isso sou favorável a esse projeto.

O presidente é pessoa sensata, um grande médico na nossa região, e precisamos

esclarecer  essa  questão.  Trata-se  de  um  projeto  que  pega  6  bilhões  que  não

pertencem ao Estado de Minas Gerais. O que mais nos chocou é esse projeto de lei

ter a assinatura do presidente do Tribunal de Justiça, já existindo a ordem do CNJ em

relação ao projeto do Paraná. Esse projeto é xérox daquele do Estado, com pequena
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modificação.  Estamos  fazendo  um  projeto  igual,  e  o  CNJ  já  mandou  fazer  a

suspensão no Paraná.

De quem são esses 6 bilhões? Repito, esse dinheiro é da D. Maria, que fez uma

pequena lojinha na frente da casa dela e alugou para o Sr. João.

O Sr. João não quis aceitar o aumento que a Sra. Maria queria. Eles foram, então,

para a justiça, e a Sra. Maria está com o dinheiro do aluguel da loja depositado em

juízo porque ela queria um aumento maior do que o que o Sr. João podia pagar. Esse

dinheiro, que é da Sra. Maria, que o Sr. João depositou em juízo, o governador quer

pegá-lo para pagar conta de terceiros. Ora, isso é inconstitucional, isso é apropriar-se

de algo indevidamente. E o pior é que esse dinheiro custa 13,75% ao ano, que é a

correção.

O presidente – Deputado Felipe Attiê, sinto imensamente repetir  o que disse ao

deputado Alencar da Silveira Jr., mas esse projeto não está na pauta.

O deputado Felipe Attiê* – Presidente, sei que ele não está em pauta. Mas não

estamos adiando o projeto da Codemig?

O presidente – Mas é o projeto da Codemig que está em pauta.

O deputado Felipe Attiê* – Por que estamos invertendo esta pauta? Justamente

para explicar essa necessidade de inversão.

O presidente – Mas não está na pauta esse projeto.

O  deputado  Felipe  Attiê*  –  Vou  concluir  o  raciocínio  do  projeto  e  voltarei  ao

requerimento.

O  presidente  –  Não  gostaria  de  contrariar  V.  Exa.,  mas  dialeticamente  nós

aceitamos.

O deputado Felipe Attiê* – Do jeito que está indo a nossa questão judiciária, se o

Tribunal  de Justiça autoriza  o governador  e a  Assembleia  a pegarem dinheiro de

terceiros, daqui a alguns dias aquele juiz que pegou o carro do Eike Batista, que

estava sob seu juizado,  e  saiu  usando será  absolvido.  O  Pimentel  quer  pegar  o

dinheiro do Sr. João e da Sra. Maria e gastá-lo, dinheiro que está sob a guarda da

justiça. Então, a justiça não está sendo muito boa para guardar as coisas de terceiros.

Voltarei a esse assunto em momento oportuno. Sou favorável ao adiamento, não

estou vendo quórum para votação. Precisamos falar mais sobre esse projeto, explicá-
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lo melhor à população, porque ele chega aqui com urgência e só podemos falar por

cinco minutos. Esse projeto fere o Código de Processo Civil, fere a Constituição, fere

a Lei de Responsabilidade Fiscal, fere a lei ordinária que regula os depósitos judiciais.

Ele fere todas as leis. Eu chamei esse projeto de projeto capoeira, porque dá rasteira

em todas as legislações. É lamentável.

Presidente, devolvo a palavra a V. Exa. dizendo que sou favorável à votação do

requerimento que adia o projeto da Codemig e o outro, porque precisamos deixar a

pauta livre para esse projeto de R$6.000.000.000,00, que é um projeto que tem a

prioridade  da  oposição,  já  que  envolve  dinheiro  de  terceiros.  É  uma apropriação

indébita e temos que discutir isso à exaustão para votá-lo com consciência dada a

sua ilegalidade.  O apoio que ele  recebe do Tribunal  de Justiça nos deixou muito

desalentados,  mas faz parte do jogo democrático.  Iremos para o embate na hora

oportuna. Muito obrigado.

O presidente – Data venia, agradeço ao meu grande amigo e deputado Felipe Attiê

a clareza do seu entendimento neste momento. A presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual declara

prejudicado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados  para  a  extraordinária  de  hoje,  às  18  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e 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 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questões de Ordem – 2ª Fase: Questão de Ordem; Suspensão e Reabertura

da Reunião – Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.173/2015; requerimento do deputado Sargento Rodrigues; discursos dos
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deputados Dalmo Ribeiro Silva, Léo Portela,  Arlen Santiago, Duarte Bechir,  Felipe

Attiê, Antônio Jorge, Carlos Pimenta, Bonifácio Mourão, João Leite, Iran Barbosa e

Gustavo  Valadares;  Questões  de  Ordem;  chamada  para  verificação  de  quórum;

existência de número regimental  para a continuação dos trabalhos;  discursos dos

deputados Gustavo Corrêa e Antônio Carlos Arantes, da deputada Ione Pinheiro e

dos deputados Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues; votação do requerimento

do  deputado  Sargento  Rodrigues;  rejeição;  verificação  de  votação;  ratificação  da

rejeição; Registro de Presença; requerimento do deputado Rogério Correia; discursos

dos  deputados  João  Leite,  Gustavo  Valadares,  Dilzon  Melo,  Gustavo  Corrêa,

Bonifácio  Mourão,  Léo  Portela  e  Felipe  Attiê;  Questão  de  Ordem;  chamada  para

verificação  de  quórum;  existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos

trabalhos; discursos dos deputados  João Vítor Xavier, Iran Barbosa, Dalmo Ribeiro

Silva, Carlos Pimenta, Antônio Carlos Arantes e Lafayette de Andrada – Prorrogação

da Reunião – Discurso do deputado Sargento Rodrigues; votação do requerimento do

deputado  Rogério  Correia;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da

aprovação; prejudicialidade dos requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues (3)

e  Gustavo  Valadares;  Registro  de  Presença;  Questão  de  Ordem;  discursos  dos

deputados  João  Leite,  Gustavo  Valadares,  Gil  Pereira,  Carlos  Pimenta,  Gustavo

Corrêa,  Antônio  Carlos  Arantes,  Felipe  Attiê,  Lafayette  de  Andrada,  Sargento

Rodrigues  e  Bonifácio  Mourão;  requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa;

deferimento;  requerimento  do  deputado  Gustavo  Valadares;  deferimento;  votação

nominal do Substitutivo nº 5, salvo emendas e destaques; aprovação; prejudicialidade

dos Substitutivos nºs 1 a 4 e das Emendas nºs 1, 27 e 62;  votação nominal  das

Emendas nºs 2 a 5, 7, 9 a 20, 23, 26, 28 a 32, 34 a 43, 45 a 51, 53, 54, 56 a 61 e 63 a

65; rejeição; votação nominal da Emenda nº 6; discursos dos deputados Lafayette de

Andrada e Durval Ângelo; rejeição; votação nominal da Emenda nº 8; discursos dos

deputados Carlos Pimenta e Durval Ângelo; rejeição; votação nominal da Emenda nº

21;  discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa  e  Durval  Ângelo;  rejeição;  votação

nominal  da Emenda nº 22;  discursos dos  deputados  Gustavo Valadares e  Durval

Ângelo; rejeição; votação nominal da Emenda nº 24; discursos dos deputados Felipe

Attiê e Durval Ângelo; rejeição;  votação nominal  da Emenda nº 25; discursos dos
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deputados  Sargento  Rodrigues  e  Durval  Ângelo;  rejeição;  votação  nominal  da

Emenda nº 33; discursos dos deputados Gustavo Corrêa e Durval Ângelo; rejeição –

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 – Anselmo José Domingos –

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 – 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 – Léo Portela – Leonídio Bouças

–  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Marília  Campos  –  Missionário  Marcio  Santiago  –

Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo

– Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Thiago

Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 9h7min, 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.



1813
____________________________________________________________________________

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 Arlen Santiago – Sr. presidente, ontem falei sobre o Centro Geral de

Pediatria – CGP –, que estava sem médicos. Estive com o secretário Fausto, que

tratou  sobre  o  assunto  com  o  Ministério  Público  e,  hoje,  mandou  contratar  32

profissionais. Não é o ideal, mas traz fôlego para que esse hospital extremamente

importante  não  pare.  A situação  chegou a  um ponto  bastante  difícil.  Essa rápida

intervenção amenizará o problema, e certamente o concurso será feito o mais rápido

possível.  A Asthemg, que fez a movimentação, está de parabéns. Felizmente, não

ocorreram  duas  mortes  de  crianças  com  epilepsia  na  frente  do  hospital,  porque

fizeram contato com a presidência da Comissão de Saúde e as encaminhamos para

outro hospital. O episódio é lamentável, mas teve rápida resposta. Muito obrigado,

presidente.

O deputado Sargento Rodrigues – Com certeza, haverá entendimento hoje, pois

temos uma matéria muito importante na pauta. Na questão de ordem, quero levantar

um assunto de extrema relevância para o Poder Legislativo, que tem as funções de

exercer controle externo e fiscalizar, especialmente as pautadas nos arts. 73 a 76 da

Constituição da República. Faço apelo ao deputado Durval Ângelo para estar atento à

questão.  A matéria  publicada  no  Estado  de  Minas sobre  a  saída  do  procurador

Antônio de Pádova Marchi Júnior, do Samuel,  seu chefe de gabinete, e de outras

pessoas que tinham cargos nas superintendências é algo extremamente grave no

sistema prisional. Na Comissão de Segurança Pública, temos tido zelo. Aliás, alertei

os deputados dessa comissão e disse ao secretário Bernardo Santana, de Defesa

Social, que evitaria visitas da comissão a penitenciárias e presídios para que não

ocorra qualquer tipo de turbulência ou estrago maior nesse sistema, de fundamental

importância para a defesa social e a segurança pública do nosso Estado. Presidente,

não podemos deixar de abordar as brigas internas, as interferências políticas que

ocorrem  na  Secretaria  de  Defesa  Social,  e  essas  disputas  podem  levar  a  um



1814
____________________________________________________________________________

verdadeiro caos. Esse alerta é de quem está nesta Casa no seu 17º ano de mandato.

Fiquei na base do governo durante os quatro anos do governo Itamar Franco e os 12

anos dos governos Aécio e Anastasia e nunca pleiteei nomear cargo no sistema de

defesa social por razões muito óbvias. Sistema de defesa social, Polícia Civil, Polícia

Militar  e  Corpo  de  Bombeiros  Militar  são  instituições  que  requerem  atenção

diferenciada por parte do governo, dos secretários e dos deputados, sejam da base

do governo ou da oposição. Presidente, considerando a gravidade do assunto, está

marcada  para  o  dia  9,  a  próxima  quinta-feira,  uma  assembleia  de  agentes

penitenciários socioeducativos com indicativo de greve, deputado Ulysses Gomes.

Tive oportunidade,  em um encontro em Cambuquira,  de alertar  o secretário Odair

Cunha. O sistema prisional é um setor governamental de extrema sensibilidade. Não

se pode tratar sistema prisional como se trata indicações em outras áreas. Portanto,

deputado Rogério Correia, o assunto é muito grave. Para o próximo dia 9, quinta-

feira,  o  presidente  do  Sindasp,  Sr.  Adeilton,  marcou  assembleia,  para  reagir  às

mudanças que estão ocorrendo no sistema prisional.  Depois não vão dizer que o

presidente da Comissão de Segurança Pública não alertou o governo. Estamos aqui

alertando-o.  Não  tenho  cargo  no  governo  nem  pretendo  ter.  Estou  muito  bem

posicionado  na  oposição,  mas  fazemos  oposição  de  forma  séria,  construtiva,  de

respeito  às  instituições  que  compõem  o  Estado,  porque  governo  é  passageiro.

Infelizmente as manobras políticas, as intervenções e o que ocorre na Secretaria de

Defesa  Social,  especialmente  na  Suapi,  podem  levar  a  um  colapso  no  sistema

prisional  do  governo,  não  porque  os  agentes  penitenciários  e  socioeducativos

desejam fazê-lo por si só, mas porque não estão suportando essas medidas, essas

interferências, essas manobras. Presidente, nessa questão de ordem fica alertado V.

Exa. e os líderes, deputados Rogério Correia, Agostinho Patrus e Durval Ângelo. O

que  está  ocorrendo  no  sistema prisional  é  algo  muito  grave  e  pode  levar  a  um

colapso. Aí, sim, haverá problemas gravíssimos e de grandes proporções no Estado.

2ª Fase

O presidente – Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a presidência

passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante

na pauta.
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Questão de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa – Na linha do que V. Exa. afirmou, antes de conceder a

palavra ao deputado Sargento Rodrigues, este parlamentar apresentou requerimento

junto  à Mesa para  inversão da votação do projeto  que vamos apreciar.  Antes de

encaminhar o requerimento, gostaria que fosse suspensa a reunião, para fazermos

análise  um  pouco mais  detalhada,  tendo  em vista  que  o  deputado  Tiago Ulisses

apresentou ontem outro substitutivo na comissão, na parte da noite.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  –  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015,  do

governador  do Estado e do Tribunal  de Justiça,  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.  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  2,  que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública, com a Emenda

nº  1,  que  apresentou.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  que  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 5, que apresenta, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 3 e 4 e das

Emendas nºs 2 a 26, 28 a 61 e 63 a 65. Vem à Mesa requerimento do deputado

Sargento Rodrigues em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei nº

2.173/2015. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o deputado

Dalmo Ribeiro Silva.
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O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Sr. Presidente, Srs. Deputados, iniciamos, neste

momento, a votação desse projeto tão importante para Minas e para o Brasil. Mas ele

está eivado de flagrante inconstitucionalidade, uma questão que já debatemos. Esta

Casa não pode ser induzida à aprovação do projeto nos termos do seu substitutivo.

Sabemos da responsabilidade de cada um; houve precedentes, como o do Paraná;

houve manifestação do Poder Judiciário.  Entendemos, desde a primeira hora, que

esse projeto deveria ser debatido com a sociedade e com a própria OAB, e por meio

de  uma  audiência  pública  em  que  pudéssemos  ouvir  os  prefeitos  e  os  demais

interessados. Seria bom um debate claro, em que os deputados compreendessem a

responsabilidade dessa votação.

Estamos, deputado Mourão, combatendo o bom combate, demonstrando, por meio

de conhecimento, que hoje a aprovação desse projeto acarretará prejuízo. Queremos

mostrar aos nossos pares a existência de vício de inconstitucionalidade insanável.

Esta Casa, não podendo entrar no mérito dessa questão de ordem jurídica, tem a

obrigação  de  dizer  que  não  podemos  incorrer  nessa  falta.  Pelo  vício  de

inconstitucionalidade  e,  principalmente,  pelo  teor  do  substitutivo,  encaminharemos

favoravelmente  ao  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  solicitando  o

adiamento  da  votação,  para  que  tenhamos  uma  discussão  mais  clara,  mais

abrangente e, acima de tudo, o conhecimento legal suficiente da matéria.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Léo Portela.

O deputado Léo Portela* – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do

Partido  da  República,  encaminhamos  o  voto  contrário  ao  requerimento,  mas  sob

protesto, porque temos caminhado com o governo desde o início do ano, de forma

conjunta  e  companheira,  acreditando  nos  seus  projetos.  Mas  hoje  temos  uma

realidade em Minas Gerais com a qual o Partido da República não compactua.

O Partido da República historicamente luta contra as drogas no Brasil, haja vista a

atuação contundente do senador Magno Malta e do deputado Lincoln Portela, sempre

a  favor  da  vida  e  da  família.  Porém,  temos  visto  algumas  pessoas  no  governo,

comprometidas com bandeiras históricas, em defesa da legalização da maconha. E

hoje estão fazendo, no Fórum Mineiro de Saúde Mental, um discurso contrário aos 12
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anos de conquistas  das comunidades terapêuticas em Minas Gerais.  Há 12 anos

avançamos neste  Estado;  há 12 anos  somos vanguarda em Minas Gerais  e  não

compactuamos  com  pessoas  que  relativizam  os  valores  da  família  e  também  os

valores daqueles que militam contra as drogas. Não permitiremos que um partido que

é a favor da liberação da maconha destrua as conquistas do povo mineiro e das

famílias mineiras. Votaremos “não” sob protesto, porque não acreditamos na política

dessa forma.

Quero dizer, governador Fernando Pimentel, que acreditamos no senhor e no seu

governo, e é por causa disso que o Partido da República está de portas abertas para

o senhor.  Filie-se ao PR, governador.  É um partido que tem compromisso com a

família e com a vida. Não levante bandeiras de partidos que defendem a legalização

e o uso indiscriminado da maconha e a destruição da família em Minas Gerais.

Digo a você, que está assistindo de casa, que é pai ou mãe de família, que estão

querendo destruir as conquistas do povo mineiro. Não foi conquista do governador

Anastasia, não foi conquista do governador Aécio, não foi conquista do governador

Alberto. Foram implementadas por eles, mas o ganho é de toda Minas Gerais. Os

convênios estão atrasados novamente. O secretário de Saúde me garantiu no início

do ano, diante das comunidades terapêuticas, que regularizaria esses pagamentos,

mas ele não teve palavra. Quero lhe dizer, secretário Fausto, que o senhor não tem

palavra. Quero que o senhor  venha a público e diga qual  será a continuidade do

programa Aliança pela Vida. Quero que o senhor venha a público e diga que não tem

compromisso com o Fórum Mineiro de Saúde Mental, que está querendo destruir as

nossas conquistas. Quero que o senhor venha a público de maneira peremptória e

diga qual será o procedimento do governo em relação às famílias.

Cerca de 5 mil usuários foram acolhidos pelo programa, nesses 12 anos. Hoje 70

entidades  contratadas  são  fiscalizadas  pela  Senad,  pela  Supod  e  pela  Vigilância

Sanitária  e fazem um belíssimo trabalho.  Homens e mulheres fazem um trabalho

sério em defesa da vida; pastores, padres, homens e mulheres levantam bandeiras

cristãs  em  defesa  da  vida.  Mas  eles  querem  acabar  com  isso;  dizem  que

espiritualidade não pode ser usada no tratamento. Onde isso? Sabemos muito bem

que não há remédio melhor  para a dependência das drogas que Jesus Cristo de
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manhã, de tarde e de noite. É ele que salva, cura e liberta. Essa é a verdade que

liberta, e é nisso que acreditamos. É nisso que a família mineira acredita. A família

mineira não acredita em liberação da maconha. A família mineira não acredita nesse

tipo de bandeira. Secretário Fausto, venha a público, senão o senhor será convocado

a vir a esta Assembleia, para dizer de maneira peremptória se o programa Aliança

pela Vida continuará ou não.

Encaminhamos o “não” em nome do PR, mas sob protesto. Era o que eu tinha a

dizer, Sr. Presidente.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen Santiago* – Sr. Presidente, deputado Adalclever Lopes, figura de

referência e proa deste Estado em política de entendimento e conciliação e que tão

bem vem administrando esta nossa Assembleia; Srs. Deputados; Sras. Deputadas

Geisa, Marília, Celise e Arlete aqui presentes; ouvintes e telespectadores da nossa

TV Assembleia, agradeço ao presidente a oportunidade do encaminhamento neste

momento porque, logo em seguida, sairei para, junto a funcionários da Fhemig que

estão tendo problemas em todos os hospitais, inclusive em São João del-Rei, irmos

para  a  Comissão  de  Saúde.  Pessoas  fretaram  uma  van  para  ir  à  reunião  desta

comissão e fazer uma série de denúncias sobre os maus-tratos com os pacientes e

com os funcionários da Fhemig em Barbacena. Comuniquei ao nosso vice-presidente,

deputado Hely Tarqüínio, a denúncia da Sra. Abadia, funcionária da Fhemig de Patos

de Minas, a qual veio por escrito, a respeito da falta de condição de funcionamento do

hospital.

Quero  dar  um  abraço  e  parabenizar  o  deputado  Léo  Portela,  que em nenhum

momento abre mão de convicções que são extremamente importantes para a família

e  para  a  segurança  brasileira.  Nós  temos  as  nossas  diversidades,  o  que  não  é

problema. O que não pode é haver uma política de Estado que faça com que as

crianças vulneráveis,  que têm que ser  defendidas,  tenham que passar  por  certos

constrangimentos,  como frequentar  um banheiro  só.  Deputado Léo Portela,  é  um

absurdo essa política que o Ministério da Educação do governo federal do PT está

tentando  implantar,  ao  querer  obrigar  as  crianças  a  não saber  o  que está  sendo

ensinado a elas.
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Também  nessa  questão  está  o  excelente  trabalho  feito  e  implantado  pelo

governador Aécio Neves. Vimos, por oito anos, aumentar o trabalho de cuidar das

pessoas que, por  um momento ou outro,  acabam indo para o mundo das drogas

lícitas ou ilícitas. A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do ex-secretário Antônio

Jorge, criou o Cartão Aliança pela Vida. Infelizmente, nesses primeiros sete meses de

governo do PT, foram feitas promessas que não estão sendo cumpridas. Parece que

querem copiar o governo federal. A presidente da República disse que não haveria

aumento de energia elétrica,  mas hoje vemos em qualquer jornal  que o que está

matando o Brasil e trazendo inflação é essa questão.

O presidente da Fhemig, ontem, deu a entender que queria fechar o Centro Geral

de Pediatria – CGP. Estive com o secretário Fausto, conversamos bastante e ele fez

um acordo com a prefeitura de Belo Horizonte. Agradeço ao prefeito Marcio Lacerda e

ao secretário  Fabiano Pimenta,  que foram solidários,  mais  uma vez,  com o  povo

mineiro,  com  as  criancinhas  mineiras  que  estavam  morrendo  na  porta  do  CGP.

Agradeço à professora Mônica, que ontem pegou duas crianças com convulsão, ligou

para o meu gabinete, e conseguimos salvar a vida delas. Pelo presidente da Fhemig,

elas  não  seriam  atendidas.  Mas  vamos  fazer  o  concurso.  Tiro  o  chapéu  para  o

secretário  Fausto,  pois,  depois  da  denúncia  deste  deputado,  acabou  agindo com

rapidez e atendeu ao clamor da sociedade.

Não é o ideal,  vamos fazer o concurso. Vamos tirar o chapéu, pois o secretário

Fausto, depois da denúncia deste deputado e do clamor da sociedade, que via as

criancinhas morrerem na frente de um prédio público do Estado, agiu com rapidez.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, o requerimento do deputado Sargento

Rodrigues nos remete também a um posicionamento que este parlamentar aguardava

ansiosamente  por  parte  daqueles  que  militam na  Secretaria  da  Mesa.  Ontem  fui

surpreendido  com  a  informação  de  que  a  Casa  está  caminhando  para  criar  a

comissão do idoso. Desde os primeiros dias desta legislatura, este parlamentar é o

autor do requerimento que pede que o assunto seja trazido para a comissão de apoio

à pessoa com deficiência. Mas ontem fui surpreendido com a publicação da matéria,
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sem ao menos chamarem este parlamentar para lhe dar conhecimento, pois fui autor

da ideia, do primeiro requerimento para discutir, debater. O trabalho que os auxiliares

da  Secretaria  da  Mesa  fazem  deveria  ir  ao  encontro  dos  sentimentos  dos

parlamentares que já militam, que já transitam no segmento representativo em vez de

se furtar a chamá-los para um debate. Queremos que a Casa continue percorrendo

os caminhos que V. Exa. tem trilhado desde os primeiros dias. Quero deixar aqui a

minha  indignação  em  vista  da  publicação  feita  ontem,  sem  ao  menos  ter  sido

chamado para discutir a matéria, embora seja o autor do requerimento. Peço a V.

Exa. que aja com responsabilidade com o parlamentar que foi o primeiro a pautar o

assunto na Casa. Obrigado, Sr. Presidente.

O  presidente  –  Registrem-se  as  palavras  do  deputado  Duarte  Bechir.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê* – Sr. Presidente, deputado Adalclever Lopes, é muito bom

tê-lo à frente dos nossos trabalhos. V. Exa. tem sempre uma agenda administrativa à

frente da gerência desta Assembleia, que às vezes não nos permite gozar de sua

convivência  neste  Plenário.  Srs.  Deputados,  senhoras  e  senhores  que estão  nos

assistindo, imprensa presente, não podemos, em hipótese alguma, votar hoje esse

projeto de lei. Portanto, sou favorável ao requerimento que adia a votação do projeto

de lei que permite que o governo do Estado de Minas se aproprie indevidamente do

dinheiro da D. Maria e do Sr. José, que estão litigiosamente brigando, lutando por um

reajuste de aluguel. Esse dinheiro é de duas pessoas simples e humildes e está em

depósito  judicial,  na  custódia  de  um  juiz,  conforme  o  art.  1.219  do  Código  de

Processo Civil. Não podemos permitir que esse dinheiro vá parar na conta do Estado

de Minas Gerais para pagar despesas. Esse dinheiro não pertence ao Estado de

Minas Gerais, mas às prefeituras que têm ações, como a de Uberlândia, a de Juiz de

Fora,  a  de  Belo  Horizonte  e  tantas  outras  desses  853  municípios.  Há  depósitos

judiciais  tributários  dessas  prefeituras  nos  quais  o  Estado  de  Minas  Gerais  quer

passar a mão para pagar a conta. O dinheiro é da prefeitura e do litigante, daquele

que recolheu os tributos em juízo. O dinheiro é da D. Maria e do Sr. José, que têm

uma ação judicial pelo reajuste do aluguel, e o aluguel está depositado. O dinheiro é

da Maria e do Antônio, que estão depositando a pensão judicial devido aos reajustes

não terem sido pactuados na Justiça.
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Isso são depósitos judiciais. A Justiça recolhe esses depósitos dos jurisdicionados e

os mantém sob sua custódia. Há muito tempo os tribunais de justiça deste país usam

esse dinheiro para si próprios. E como usam? Chamam o Banco do Brasil e a Caixa e

falam: “Olha, precisamos corrigir esses depósitos”. Esses depósitos são corrigidos em

13,75%, mas, com a alta da inflação e da Selic, poderão ser corrigidos em 15% ao

ano. “Corrijam o dinheiro da D. Maria e do Sr. José, do Sr. Antônio e da D. Maria que

estão demandando. Corrijam o dinheiro da prefeitura de Uberlândia e de Juiz de Fora

contra aqueles que depositaram em juízo”. Esse dinheiro sofre correção monetária e

juros legais. Ele não está parado. É caro para o Estado de Minas Gerais passar a

mão nesse dinheiro porque vai ter que pagar as correções. Hoje ela seria de 13,75%

ao ano. Veja bem. Esse dinheiro não pertence ao Estado. Como vamos votar sobre

dinheiro  de  terceiros  que  é  regulamentado  por  leis  nacionais?  Esse  dinheiro  se

origina do processo civil,  do processo tributário, do Código Tributário Nacional,  do

Código de Processo Civil. São demandas, são questionamentos jurídicos que ficam

sob a guarda da Justiça. Os tribunais já cobram da Caixa e do Banco do Brasil de

forma indevida – 0,2%, 0,3%. Inclusive fizeram uma licitação que, pela segunda vez,

foi considerada deserta na semana passada. E ficam com esse dinheiro para fazer as

despesas do tribunal.  É  dinheiro de terceiros. Eles também não têm lei,  não têm

norma,  não têm regularidade,  isso  não  é  lícito  para  com aqueles  que depositam

dinheiro  em  demanda  judicial.  Esses  0,2%,  0,3% pertencem  aos  jurisdicionados,

àqueles que estão demandando, e não ao tribunal para fazer despesas. São essas e

outras que estamos vendo no Brasil. A Justiça é o bastião da democracia. Temos que

ter  confiança  nela  para  depositar  esses  recursos  dos  litigantes.  E  agora  os

governantes querem passar a mão nesses recursos para pagar despesas.

Gente,  nós  não  podemos  votar  isso.  Eu  comparo  o  governo  do  Partido  dos

Trabalhadores nesse momento com aquele cachorro que fica na porta do açougue

vendo linguiça e coxão mole pendurados, lambendo o beiço, de olho, vendo se sobra

um pedacinho. São R$6.000.000.000,00 em que o PT quer passar a mão para gastar

de forma irregular. Não podemos autorizar em momento algum que esse dinheiro seja

gasto,  açodadamente,  antes  de  termos  as  decisões.  O  STF  já  decidiu  pela

inconstitucionalidade da lei  do Paraná,  por  quatro outras que estavam lá,  mas os
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acórdãos  serão  publicados  na  próxima  semana.  Precisamos  esperar  as  coisas

clarearem. Precisamos esperar agosto chegar para termos certeza de que essa lei é

constitucional,  legal,  que  não  rasga  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  a  lei

orçamentária  brasileira,  o  Código  de  Processo  Civil,  o  Código  Civil,  o  Sistema

Financeiro  Nacional  regulado  pelo  Banco  Central  e  pelo  Conselho  Monetário

Nacional. Afinal, haverá um saque de R$6.000.000.000,00 das contas do Banco do

Brasil  provocando  inflação  de  meios  circulantes,  porque  esse  dinheiro  que  está

depositado  e  rendendo  parado  vai  para  o  mercado  para  pagar  contas.  Isso

desequilibra  o  Banco  do  Brasil,  desequilibra  a  economia  de  Minas  Gerais.  Esse

dinheiro colocado em circulação é inflacionário. É lógico. É o aumento dos meios de

pagamentos que estavam contidos pelo encaixe monetário determinado pelo Banco

Central.

E os deputados, com lei estadual, estão alterando as regras do sistema financeiro

do Brasil de forma irregular. Então eu peço que adiemos essa votação para termos

clareza. A OAB será contra isso. Tenho certeza de que os advogados são contra.

Vamos voltar a falar desse assunto em momento oportuno. Então, presidente, “sim”

ao adiamento desse projeto,  “sim”  ao requerimento que pede o adiamento  desse

projeto. É isso que peço aos deputados. Muito obrigado.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Antônio Jorge.

O  deputado  Antônio  Jorge*  –  Obrigado,  presidente.  Gostaria  de  me  dirigir  às

deputadas, aos deputados, aos nossos telespectadores, especial e respeitosamente

à bancada do governo, aos líderes do governo, ao deputado Durval Ângelo, e ao líder

do meu bloco, deputado Agostinho Patrus Filho.

Vamos encaminhar favoravelmente o pedido de adiamento do deputado Sargento

Rodrigues. Também faremos uma tentativa de unificar esse encaminhamento junto

aos pares do meu partido com o compromisso único e exclusivo de estendermos o

debate sobre essa questão. Vários deputados subiram a esta tribuna com veemência,

pertinência e com mais ou menos tecnicismo, e muitos já me antecederam para falar

das questões de ordem constitucional, às quais não pretendo me ater porque sei que

existem pessoas mais qualificadas que abordaram o assunto. Entretanto, vou apelar
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ao Parlamento, onde o debate e o contraditório devem acontecer de forma estimulada

e  corajosa,  para  que  esse  assunto  ganhe  a  participação  de  outros  atores

fundamentais ao debate. Deputado Isauro Calais, estou me referindo a uma consulta

à sociedade.

Se  o  governo  tem  tanta  segurança  de  sua  posição  em  termos  de

constitucionalidade,  e  se  constitucional  realmente  for,  existe  ainda  a  questão  da

consulta  às  pessoas,  à  sociedade.  É  preciso  que  este  Parlamento,  esta  Casa,

respeite o cidadão. Aliás, a nossa Casa Legislativa tem ferramentas para isso, como

as  audiências  e  as  consultas  feitas  à  comunidade.  Conforme foi  dito,  O  CNJ se

posicionou, e alguns ministros já tornaram público o seu voto nas Adins, então um

pouco mais ou um pouco menos de debate não trará, em nenhuma hipótese, prejuízo

para a sociedade. De acordo com a minha consciência, o adiamento da votação não

significa  um  posicionamento  de  minha  parte  contrário  à  medida,  mas  sim  um

posicionamento que indica a crítica necessidade de estendermos essa discussão.

Deputado Isauro Calais, V. Exa. tem pertinência na área jurídica, e sempre o escuto

na hora de decidir pela constitucionalidade, mas talvez também esteja faltando a V.

Exa. uma informação crítica. Qual é o turnover desse fundo? Todos os anos entram

recursos de depósitos judiciais, mas agora eles serão confiscados para o equilíbrio

das contas estaduais. Então pergunto: os 25% que ficarão retidos serão suficientes

para esse turnover  anual? Será que há uma informação? Na justificativa do projeto,

não constam documentos do tribunal, nem análise do fluxo de caixa desse fundo, o

que nos permite dizer que, ao sequestrarmos 70% do recurso num primeiro momento,

não teremos, ao longo do ano vindouro, escassez de recursos para pagarmos as

ações que chegarem a termo. Faltam informações técnicas.

Concluindo, realmente a matéria aparece aqui e a discussão é encaminhada, mas

isso só revela ou acaba justificando certa insegurança do governo em relação a esse

debate. Se o debate está absolutamente sustentado em bases constitucionais sólidas

no  tocante  ao  aspecto  da  gestão  do  recurso  e  conta  com  a  compreensão  da

sociedade mineira sobre essa necessidade que o governo nos apresenta, não vejo

por que a base do governo não possa estender esse debate na Casa do povo, na

Casa do Parlamento. A quem interessa o açodamento e a exclusão do debate, para

que não possamos aprofundar a matéria?
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Então, sem antecipar o nosso voto definitivo sobre o mérito dessa questão, mas

com voto favorável, faço um clamor à base do governo para que tenhamos mais um

tempo de discussão.  Por isso,  encaminhamos favoravelmente ao requerimento do

deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Carlos Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

encaminharemos favoravelmente ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues,

que  pede  o  adiamento  da  votação  desse  projeto.  Basicamente  este  é  um  ótimo

momento para a Assembleia Legislativa analisar esse projeto de extrema importância

para o nosso povo. O deputado Antônio Jorge acaba de se pronunciar dizendo que

não  tivemos  sequer  um  momento  de  debate.  Estamos  perdendo  uma  grande

oportunidade de termos  na  Assembleia  Legislativa  um debate  com a  Ordem  dos

Advogados do Brasil e autoridades, para darmos sustentação jurídica a esse projeto.

O projeto é considerado inconstitucional. Aliás, há uma nota da bancada do Partido

dos  Trabalhadores  mostrando  a  inconstitucionalidade  do  projeto  no  Paraná.  Em

Minas, contudo, esse projeto passa como se fosse a coisa mais natural. Mas não vou

entrar nesse mérito. Falava ontem que, se eu fosse o governador do Estado e tivesse

a  chance  de  dispor  de  condições  e  da  maioria  dos  deputados  da  Assembleia

Legislativa ao meu lado, certamente também tomaria a iniciativa de apresentar algo

dessa natureza. Quem não quer recursos, principalmente para aplicar na saúde e nas

questões sociais?

Ouvimos o deputado Léo Portela dizer, com muita propriedade e firmeza, da sua

decepção com o governo do Estado por não atender a um pleito que vem sendo

solicitado ao longo dos meses. O deputado Arlen Santiago falou sobre o caos da

saúde brasileira e mineira. Houve a interrupção, deputado Iran Barbosa, de 30 mil

cirurgias eletivas em Minas Gerais. Pessoas que precisavam operar de próstata ou de

mama  ou  fazer  uma  cirurgia  programada  não  puderam  mais  realizar  esses

procedimentos. As cirurgias são privilégios de quem tem plano de saúde ou dinheiro.

Então estamos vendo que realmente a situação está complicada em Minas.

O projeto apenas tem um pecado: prima pela inconstitucionalidade. Estou lendo o
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jornal Hoje em Dia de hoje, 8 de julho, e quero fazer uma referência elogiosa a ele,

que traz matérias importantes. A principal matéria diz que Belo Horizonte está à caça

de R$6.600.000.000,00. Ou seja, Belo Horizonte tem R$6.600.000.000,00 na dívida

ativa que está sendo julgada, está sub judice e vai cair nesse fundo. O prefeito Marcio

Lacerda,  assim  como o  prefeito  de  Montes  Claros,  o  Ruy Muniz,  e o  prefeito  de

Uberlândia,  nosso ex-colega Gilmar  Machado,  coitados,  estão  passando por  uma

situação difícil e também têm recursos nesse fundo judiciário. O erro jurídico desse

processo  é  que  o  governo  não  está  levando  em  consideração  a  questão  dos

municípios. Essas demandas não acontecem em nível do Estado ou, se acontecem,

são em pequena quantidade. Elas acontecem na base, no município, em Uberaba,

deputado Tony Carlos. É nas cidades que o cidadão entra na Justiça, deposita o que

acha ser justo e fica dependendo de uma ação judicial. Esse recurso está depositado

na conta de um banco e será sequestrado para as contas do Estado.

Leiam a coluna do Orion, de hoje, que é muito clara. Ela fala explicitamente sobre o

risco  que  estamos  correndo  e  chama o  governo  do  Estado  –  e  não  o  governo

Pimentel – de mau pagador, ao deixar  25%. Quando esse dinheiro acabar,  vocês

acham que o Estado passará os recursos na medida do necessário? Não.

Leiam também a coluna de hoje do Márcio Doti, do jornal Hoje em Dia: Um rombo

para o futuro. Estamos penalizando os futuros governadores a pagarem essa dívida

que a Assembleia vai autorizar nesta data. Não tenho dúvida de que o projeto será

aprovado por maioria esmagadora, mas não com o voto da oposição. Não quero ter

no  meu currículo a votação a favor  desse projeto  que tira  dinheiro  do  povo,  das

prefeituras do Estado de Minas Gerais, para repassá-lo ao governo, sem garantia de

retorno. O governo não pensa na frente, é imediatista, pensa apenas nos próximos

quatro anos. Meu voto é “sim” pelo requerimento e “não”,  de consciência, a esse

projeto. Muito obrigado.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,

primeiramente, Deputado Adalclever Lopes, gostaríamos de começar nossas palavras

reiterando tantas e tantas ponderações pela inconsequência, pelo açodamento, pelo
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afogadilho e pela imprudência com que estamos andando com esse projeto. É um

projeto de valor aproximado a R$6.000.000.000,00. Deputado João Leite, pelo tempo

que estou nesta Casa – e já data de muitos anos –, não me lembro de ter votado, de

uma vez só e com tanta pressa, projeto com esse valor. Mesmo sem pressa, não me

lembro  de  ter  votado  um  projeto  nesse  valor.  Vejam  o  quanto  esse  projeto  de

R$6.000.000.000,00  está  açodado.  Ele  entrou  nesta  Casa,  passou  por  todas  as

comissões, recebeu de 70 a 80 emendas e, só de substitutivo,  são cinco. Vamos

considerar só os substitutivos. Por que tantos? Com certeza, ele veio eivado de erros,

e erros grosseiros. Então, projeto desse valor e dessa importância, por que votar com

tanto açodamento?

Quero começar lembrando que já existe ação, representação no Conselho Nacional

de  Justiça  por  parte  da  Frente  Mineira  de  Prefeitos,  que  representa  51%  da

população de Minas Gerais. Já está no Conselho Nacional de Justiça um pedido para

que o conselho suspenda ou impeça qualquer transferência de recursos de depósitos

judiciais para o cofre do Poder Executivo. Por que fizeram isso? Porque lá no Paraná

há lei idêntica a esse projeto. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – entrou com

pedido no conselho, que o acatou, suspendeu e proibiu – está escrito, tenho o voto

aqui – o Tribunal de Justiça do Paraná de remeter qualquer importância ao Executivo,

de  transferir  qualquer  depósito  judicial  ao  Executivo.  Ora,  estamos  em  situação

idêntica. Por que o CNJ fez isso? Porque a matéria é totalmente inconstitucional.

Já  disse  isso  algumas  vezes,  mas  é  preciso  repetir  até  que  os  deputados  se

convençam.  Essa  matéria  é  regulada  pela  Lei  nº  11.429/2006,  lei  federal.  Essa

matéria é processual.  Por  que ela é processual?  Porque o depósito na Justiça é

comandado por  um processo.  Para cada depósito  em dinheiro na Justiça,  há  um

processo que o regula. Não temos condições de fazer um depósito no banco e dizer

que é para a Justiça. Não, esse depósito obedece a uma ordem judicial, que vem de

um processo. Então, essa matéria é processual. Sendo assim, é da competência da

União legislar a seu respeito. E a União legislou pela Lei nº 11.429, obedecendo ao

art.  22,  inciso  I,  da  Constituição  Federal,  que  diz  que  matéria  processual  é  da

competência da União.

Esse projeto tem vício de iniciativa. Por quê? Porque é assinado por dois poderes, e
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não há, na Constituição Federal, nem na Constituição Estadual, previsão de iniciativa

de dois poderes para o mesmo projeto. A Constituição Estadual, em seu art. 65 – e

todos podem lê-lo –, prevê com clareza solar as pessoas jurídicas que podem ter

iniciativa em projetos para esta Casa. Em primeiro lugar está a Mesa da Assembleia,

para  os  projetos  de  sua  competência;  em  segundo  lugar,  o  Tribunal  de  Contas,

também em proposições da sua competência; em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça,

sozinho;  e,  em quarto,  o  Poder  Executivo.  Não há a previsão para  dois  poderes

assinarem o mesmo projeto.

É preciso lembrar também de dois princípios jurídicos que vigoram no Brasil inteiro.

Estou falando para muitos advogados que me acompanham e que são deputados. O

primeiro princípio é: tudo que a lei não proíbe é permitido. Isso é para os cidadãos.

Para o poder público, há outro princípio: o poder público tem de praticar o que a lei

manda. Esse princípio é completamente diferente, pois, para o poder público, tem de

ser feito o que a lei manda, e a lei não manda que dois poderes tenham iniciativa no

mesmo projeto.

Esse é um vício de iniciativa inquestionável e insanável e não permite que votemos

o projeto. A competência é da União. Isso é confisco, mas disseram que não é. Quem

o  disse  primeiro  foi  o  Sr.  Rodrigo  Janot,  procurador-geral  da  República,  em  um

parecer para os recursos do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Rio de Janeiro.

Presidente, estou sendo interrompido pela situação, que deve estar incomodada

com as minhas palavras.

A ministra Cármen Lúcia disse o mesmo. Ela perguntou o seguinte: “Na hora de

votar um projeto como esse, o estado perguntou ao litigante e àquela pessoa que

está com o dinheiro depositado, demandando e esperando, se poderia pegar o seu

recurso e, depois, acertaria, se ela ganhar a demanda?”. Deputado João Leite, para

esse  acerto,  demora  10  anos,  e  precisa  de  uma nova  demanda judicial.  E  há  a

questão  da  pensão  alimentícia  e  de  tantos  outros  recursos.  A criança  que  está

passando dificuldades e não tem remédios para tratar do seu problema de saúde,

terá  de  ficar  esperando.  Às  vezes,  falta  alimento  em casa,  ainda mais  com uma

inflação como essa. Quando a mãe, que ganha a ação de alimentos, vai pegar o

recurso,  vê  que  o  Estado  já  o  pegou  antes.  Isso  é  doloroso.  V.  Exa.  disse,  na
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Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  que  isso  não  pode  ser

permitido.

Por último, pondero o seguinte: ouvi muito o deputado Fábio Cherem e nosso líder

deputado  Gustavo  Corrêa  dizerem  que  o  dinheiro  está  parado,  que  tem  de  ser

movimentado pelo  Estado e que não está  rendendo.  Estou  aqui  com a  cópia  do

contrato feito entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Banco do Brasil.

Aqui, na cláusula 8.1, está escrito, com todas as letras, que o rendimento para o

Tribunal de Justiça é 0,5% mais a TR.

No substitutivo está claro que o rendimento é de 0,3%, ou seja, cai de 0,5% para

0,3%, sem TR. Como podemos aprovar um projeto desse? Como é que pode uma

coisa dessa?

Termino  as  minhas  palavras  agradecendo  ao  presidente,  deputado  Adalclever

Lopes, lembrando que V.  Exa.  tem desempenhado uma presidência que está nos

deixando orgulhosos. Que Deus continue a iluminar o seu caminho. Com o exercício

da presidência, V. Exa. está engrandecendo esta Casa.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado João Leite.

O deputado João Leite*  –  Iniciamos a nossa fala  agradecendo a presença das

cidadãs e dos cidadãos de Minas Gerais que vieram aqui se manifestar, dizer para os

seus representantes como querem que seja votado esse projeto. É importante vocês

saberem que estamos num processo de obstrução. O deputado Carlos Pimenta –

peço ao deputado que fique de pé – estava contra esse projeto. Desde o início, o

deputado  Carlos  Pimenta  se  colocou  junto  à  população  de  Minas  Gerais.  Neste

momento,  estamos encaminhando  um requerimento,  não é  o  projeto  ainda.  Esse

requerimento  solicita  o  adiamento  dessa  votação.  Então,  estamos  encaminhando

“sim” pelo requerimento, para adiar. Por isso que o deputado disse: “Voto 'sim' para

adiar,  para não votarmos dessa maneira.”  Muito obrigado pela presença de vocês

aqui, lutando e representando a população de Minas Gerais, representando aquela

mãe que está guardando o dinheiro  da pensão alimentícia.  O deputado Bonifácio

Mourão, professor constitucionalista, nos mostrou agora que o dinheiro que está hoje

no Tribunal de Justiça, depositado no Banco do Brasil, tem um ganho de 0,5% mais
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TR. Esse projeto apelidei de Ben Johnson, porque veio rápido, mas é viciado como

Ben Johnson, pois ganhou os 100m rasos, mas estava usando droga. Além disso, só

temos  5  minutos  para  encaminhar,  não  temos  tempo  para  discutir.  Esse  projeto

mostra que o ganho vai ser de 0,3%, sem TR. Estão metendo a mão no dinheiro

daquela mulher pobre, que o marido abandonou juntamente com seus filhos, e agora,

esse dinheiro vai ser confiscado, vai ser gasto para pagar o Sr. Helvécio Magalhães,

secretário de Planejamento do Estado, que ganhou este mês R$59.000,00. Segundo

ele,  tinha  um  atrasado  para  receber.  Quero  saber  qual  servidor  do  Estado  que

consegue chegar lá, meter a mão no cofre e tirar o seu atrasado? Não é desse jeito.

Isso é uma aberração.

É fundamental que as deputadas e os deputados ouçam a voz da população de

Minas Gerais. E a população de Minas Gerais não quer isso. Estou muito orientado

também pela bancada do PT do Paraná, que também é contra. A OAB entrou com

uma  denúncia,  e  o  procurador  federal  apresentou  uma  ação  direta  de

inconstitucionalidade contra a lei do Paraná, que pede 30%. Aqui, o Pimentel está

pedindo 75% do recurso.

Imaginem os prefeitos que não param de ligar para nós: não deixem, obstruam, não

permitam,  vão tirar  o  dinheiro  que a  prefeitura  está  guardando.  O  PT diminuiu  a

transferência do fundo para os municípios e para os estados. Agora, vai meter a mão

naquele dinheiro que o prefeito está guardando, vai meter a mão no dinheiro da viúva,

vai meter a mão no dinheiro da mulher pobre que foi abandonada pelo marido, vai

meter a mão no dinheiro que pertence a essas crianças.

Embora tenha somente 1 minuto,  gostaria  de apresentar  essa apostila  contra a

corrupção, que foi elaborada pelo PT. Ela foi coordenada pelo Antônio Palocci, mas o

José Dirceu – que esteve na Papuda – orientou todo o grupo, orientou a elaboração

desse documento. Aqui falam o tempo todo em transparência.  Essa apostila  é de

2002, quando entrariam para o governo. Nessa apostila estão dizendo que discutiriam

com a população todos os atos, ouviriam a população. Agora, não querem mais ouvir

vocês. Conforme o grito, mandam prender. Não tenho mais tempo para falar sobre

essa coisa impressionante.

O deputado Sargento Rodrigues – Quem foi o coordenador?
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O deputado João Leite* – O José Dirceu.

O deputado Sargento Rodrigues – Como é o nome do programa?

O deputado João Leite* – Combate à Corrupção – Compromisso com a Ética e a

Transparência.

Voltarei  para  tratar  mais  dessa  apostila,  que  é  algo  impressionante.  Obrigado,

presidente. Peço-lhe desculpas por haver excedido o meu tempo. O meu voto é para

adiar a votação desse projeto, que não tem nenhuma transparência, como ensina o

documento do PT e diz a bancada do PT no Paraná. Obrigado.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Iran Barbosa.

O deputado Iran  Barbosa –  Presidente,  estou aqui  para encaminhar  a  favor  do

adiamento da votação. Digo isso por alguns motivos que gostaria  de ter  discutido

matematicamente  com  a  assessoria  da  Assembleia,  como algumas  consistências

maiores que são necessárias. A primeira é a minha dúvida de que esse projeto seja

objeto  de  lei  ordinária,  em  função  de  ser  um  projeto  de  profunda  estruturação,

principalmente  dos  fundos  judiciários.  O  nosso  Regimento  Interno  e  a  nossa

Constituição Estadual estabelecem que projetos de estruturação judiciária devem ser

objeto de lei complementar. Então, gostaria que esse primeiro argumento me fosse

esclarecido até a data da votação.

O segundo motivo está acima da questão do projeto de lei complementar: é o fato

de a nossa Constituição determinar que Minas deve ter um Código de Organização

Financeira  e  um  Código  Tributário,  que  nunca  foram  feitos  pela  Assembleia

Legislativa. É importante que a Assembleia de Minas tenha esses dois códigos como

forma de proteção estatal aos direitos dos cidadãos.

Se tivéssemos esse dois códigos, esse projetos não teriam como não tramitar como

lei complementar. Por isso, essa é uma questão que quero discutir com a assessoria

do Plenário e, principalmente, com a assessoria da Assembleia, com a qual tenho

conversado nos últimos dias.

Sobre o mérito do assunto, esclareço que muito terrorismo está sendo feito em volta

desse projeto, conforme tenho debatido com várias fontes. Os fundos judiciais que

temos hoje em Minas Gerais e que são administrados pelo TJ crescem, em média,
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18% ao ano.  No ano de maior  crise de  Minas Gerais,  o  fundo judiciário  cresceu

14,57% ao ano, o que significa um crescimento de 1,2% ao mês. O que isso quer

dizer?  Não  importa  o  tamanho  da  velocidade  que  o  Judiciário  tente  julgar  os

processos, porque a judicialização brasileira tem crescido tanto que o fundo sempre

aumentará, não importa o número de causas julgadas. Para se ter uma ideia, 30% do

fundo de reserva criado representariam R$2.800.000.000,00. Isso significa que, para

alguém realmente perder o recebimento da viúva ou do prefeito, como falaram, Minas

Gerais  teria  que ter,  em um único mês,  várias  causas que julgassem a soma de

R$3.000.000.000,00 e pedissem saque direto desse montante.  Portanto,  há muito

terrorismo nesse debate.

Devemos, sim, adiar  a votação desse projeto. Devemos mudar e melhorar essa

questão  em  relação  à  base,  pois  percebemos  dúvidas,  em  conversas  com  os

deputados e também com a oposição; há muita desinformação disseminada. Portanto

o adiamento dessa votação é necessário, nem que seja por 24 horas ou no máximo

48 horas, para que esta Casa tenha certeza e possa encerrar o seu debate.

Nos  termos  do  art.  233,  solicito  que  esse  requerimento  seja  votado  de  forma

nominal.

O presidente – Estão registradas as palavras do deputado Iran Barbosa. Com a

palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  –  Sr.  presidente,  deputadas,  deputados,

prosseguindo o processo de obstrução, encaminhamos o voto “sim” ao requerimento

de adiamento de votação do projeto de lei. Quero a cópia do projeto, por gentileza.

Estamos  encaminhando  o  voto  “sim”  da  mesma  forma  que  o  deputado  Carlos

Pimenta, para o adiamento da votação desse projeto. Não queremos a sua aprovação

a toque de caixa, como deseja o governo, nesta manhã.

Esse projeto faz-me lembrar de quando era menino, cabeludo.

Não tinha nem barba nem bigode quando o Fernando Collor de Melo confiscou o

dinheiro dos brasileiros. Vivi  aquilo,  vi  o sofrimento de pais dos meus amigos, de

parentes que, do dia para a noite, perderam todo o dinheiro que tinham guardado,

muitos de uma vida. Estão vendo. Houve isso, sim. Vários brasileiros chegaram a

ponto de cometer suicídio por conta do confisco do presidente Collor. Achei que não
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viveríamos mais o que ocorreu no passado, no final da década de 1980. Mas me

surpreendi, assim como tenho me surpreendido todos os dias com o governo do PT

neste Estado. Fiquei surpreso com a volta do confisco. Desta vez quer o PT, quer o

governador Fernando Pimentel abocanhar a bagatela de mais de R$6.000.000.000,00

do fundo do Judiciário, dos quais teriam direito a 75%, de acordo com o projeto.

Muitos podem dizer que não estão entendendo a razão de a oposição obstruir a

aprovação desse projeto. Estamos obstruindo, porque a grande maioria dos recursos

desse fundo são advindos de particulares, de disputas judiciais entre particulares. Se

aprovado  o  projeto,  essas  pessoas  não  terão,  em  momento  algum,  direito  a  se

posicionarem de forma contrária  ao  confisco do seu dinheiro.  Quer  o  PT,  quer  o

governador Fernando Pimentel buscar esse dinheiro de particulares, fazer o que fez

no passado  o  Fernando  Collor  para  resolver  uma lambança  que provocaram em

pouco mais de seis  meses de governo.  Minas,  ao longo dos últimos 12 anos,  foi

administrada pelo PSDB e pelos partidos aliados. Aliás, o último governador, Alberto

Pinto Coelho, é do PP. Pagamos religiosamente em dia.

Como disse o deputado João Leite, o meu tempo está igual a Ben Johnson, está

viciado. Falei durante 5 minutos, não 10. Erraram o meu tempo. Vou falar  mais 5

minutos.

O presidente – Como está em urgência, são 5 minutos. De qualquer maneira, o

senhor disporá de mais 5 minutos. Como líder, V. Exa. tem o tempo necessário para

colocar suas ideias.

O deputado Gustavo Valadares* – Desse modo, fico sem argumento, mas está tudo

certo. Não vou falar mais de 5 minutos, pois vou respeitar o Regimento Interno.

Quero apenas dizer que o PT faz isto hoje: vai atrás do dinheiro de particulares para

resolver a lambança que fizeram em seis meses de governo. O deputado Doutor

Jean,  amigo do Jequitinhonha,  é da base do atual governo,  pessoa que respeito.

Disse a ele que o único defeito que tem até agora é disputar voto comigo em algumas

cidades. Tirando esse, quase não tem defeito. Ele sabe que esse projeto, além de

tomar dinheiro do cidadão comum, está tirando dinheiro das prefeituras de Itaobim e

de Coronel Murta, onde recebemos voto, de Manhuaçu, terra de João Magalhães, de

Matipó.
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Estou fazendo aqui convocação às senhoras deputadas e aos senhores deputados

para que não aprovem esse confisco.

Se aprovado o projeto, tomarão esses R$6.000.000.000,00 dos particulares e das

prefeituras do interior, das 853 prefeituras do Estado. Como não sabem administrar

direito,  vão  gastar  esse dinheiro  em  menos  de  seis  meses.  Assim,  teremos  dois

problemas: a volta do risco de termos salários de funcionários públicos atrasados, e já

disseram que vão atrasar os salários se o projeto não for aprovado, e o fundo não

será reembolsado. O Estado não terá como reembolsar esse dinheiro para o fundo do

Judiciário, que ficará desfalcado e, quando os juízes derem uma decisão para que A

ou  B  vá  buscar  seu  dinheiro,  não  haverá.  Por  isso,  faço  aqui  uma convocação:

votemos “sim”,  pelo  adiamento da  votação desse projeto.  Em seguida,  falaremos

mais dele no momento do encaminhamento do mesmo.

Questões de Ordem

O deputado Gustavo Valadares – Sr. Presidente, observando que não há quórum

para  a  continuação  da  votação  dos  projetos,  solicito  encerramento,  de  plano,  da

reunião.

O deputado Sargento Rodrigues – Verificação de quórum, Sr. Presidente.

O deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, não há necessidade de recontagem,

pois há mais de 26 deputados em Plenário. De plano, V. Exa. pode verificar que há

mais de 26 deputados aqui, mais os deputados que estão em comissão.

O presidente – Caro líder,  há mais  de 35 deputados em Plenário,  mas como é

regimental, faremos a recomposição do quórum. Para não haver nenhum problema, a

presidência  solicita  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 52 deputados. Portanto, há quórum para

a continuação dos trabalhos.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Um  bom-dia  a  todas  as  senhoras  e  senhores

parlamentares e ao público presente nas nossas galerias. Inicialmente, queria dizer
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ao público que se encontra nas galerias que, da mesma forma que este parlamentar e

todos os outros que me antecederam, votaremos favoravelmente ao adiamento de

votação.  E  o  faremos  por  diversas  razões  que  este  parlamentar  elencará  nos

próximos minutos, também depois, com certeza, durante o encaminhamento do outro

requerimento que se encontra sobre a mesa, depois durante o encaminhamento do

projeto  e,  posteriormente,  ao  encaminhar  as  emendas  apresentadas  pelo  Bloco

Verdade e Coerência.

Peço compreensão de cada um dos senhores deputados e das senhoras deputadas

pela forma como a oposição vem utilizando os mecanismos regimentais para buscar

o atraso ou,  quem sabe,  contando com o voto  de cada um dos senhores e das

senhoras, fazer com que o Projeto n° 2.173/2015 não seja aprovado, ou que seja

retirado de pauta, a fim de que ocorra uma discussão maior.

Quero dizer de início, deputado Sargento Rodrigues, que ontem a presidenta da

República foi a um determinado jornal de grande circulação nacional para dizer que

aqueles  que  pregavam  a  sua  saída  do  poder  pretendiam  aplicar  um  golpe  na

democracia. E o Projeto n° 2.173 é um golpe que pode ser aplicado em todos os

mineiros.  Começa  pela  forma como o  projeto  foi  encaminhado  a  esta  Casa pelo

presidente do Tribunal de Justiça, meu amigo, o desembargador Pedro Bitencourt, e

pelo governador do Estado Fernando Damata Pimentel.

Nas suas razões, o governador fez questão de alertar todos os parlamentares no

sentido de que,  se esse projeto não fosse aprovado,  a partir  de agosto teríamos

contingenciamento de recursos. O que ele quis dizer com isso? Que a Assembleia,

meus  amigos  e  minhas  amigas,  ficaria  sem  condições  de  trabalhar,  porque  o

governador não faria o repasse a esta Casa. O presidente não teria condições de

pagar em dia, como tem feito, os servidores que desempenham excepcional trabalho

nesta  Casa.  Não  teríamos,  deputado  Bonifácio  Mourão,  luz  na  Casa,  que  seria

cortada pela Cemig porque a Assembleia entraria em inadimplência, e outras coisas

mais, prejudicando o trabalho desta Casa.

O deputado João Leite fez questão de alertar que, no Paraná, determinado partido

que prega aqui a aprovação do projeto, votou e continua trabalhando contra esse

mesmo projeto. E mais, pasmem os senhores e as senhoras, este parlamentar sobe a
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esta  tribuna  no  dia  8,  às  10h45min,  para  alertar  cada  um  dos  senhores  e  das

senhoras que, nos últimos 15 dias, o Supremo Tribunal Federal já julgou as ADIns ali

impetradas e,  depois  de longa discussão,  determinou a sua inconstitucionalidade.

Este  parlamentar  acompanhou  o  julgamento  pela  TV  Assembleia.  É  claro  que  o

acórdão ainda não foi publicado e cabe embargos de declaração. Mas aqueles que

conhecem o STF e o procedimento em tribunais superiores sabem da dificuldade de

se reverter determinada decisão daquele órgão colegiado.

Venho pedir encarecidamente a cada um dos parlamentares que coloque a mão na

consciência porque, por esse projeto,  o governador  do Estado está confiscando o

dinheiro da Sra. Maria, do Barreiro, ou do Zezinho, de Lavras, que está em litígio com

o seu vizinho. E amanhã, caso ocorra um acordo judicial entre as partes, eles não

terão  condições  de  reaver  os  seus  recursos.  Peço  aos  senhores  que  votem

favoravelmente ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Antônio Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Gostaria de me manifestar pelo adiamento

dessa proposta porque sempre preguei e sempre agi da seguinte maneira: o Pimentel

está dizendo que quer ouvir  as bases. Sempre disse que quem ouve mais acerta

mais e quem ouve menos acerta menos. Esse projeto vem de forma atabalhoada,

atropelando as coisas, e não ouvimos os principais interessados, os segmentos que

serão atingidos, principalmente as prefeituras, que já vivem um momento muito difícil.

O governo precisa parar de correr atrás de coisas fáceis, porque é muito fácil pegar

R$6.000.000.000,00 e jogar no caixa. Vai voar real para todos os lados, nem sempre

serão bem aplicados.

Estamos assistindo a uma inércia do empreendedorismo, do Estado empreendedor,

que acredita no trabalho, que acredita no empresário, que acredita no produtor. Por

exemplo,  os  regimes  especiais  que  viabilizaram  muitos  projetos  para  o

desenvolvimento  do  Estado  foram  questionados  e  praticamente  desprezados.  O

governador  Pimentel,  deputado  Fábio  Cherem,  esteve  em  Guaxupé  na  semana

passada, inaugurando uma grande torrefação da Cooxupé, a maior cooperativa de

café do mundo – o seu presidente, Carlos Paulino, tem uma capacidade de gestão
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muito forte.  E esse projeto só foi  viabilizado graças à parceria com o governador

Anastasia, num regime especial  viabilizado na época do governador Aécio Neves,

criado  para  empresas  especiais,  empresas  que  têm  capacidade  de  sonhar  um

projeto, colocá-lo no papel e viabilizá-lo na prática, em parceria com o governo. E

tudo isso foi feito pelo governo passado. Mas, como é dinheiro do Estado, o Pimentel

foi lá e foi muito cordial, atencioso, posicionou-se de forma positiva. Para algumas

empresas que já estavam com tudo certo para assinar o regime especial, faltaram

alguns documentos, e acabou não dando tempo. As que tiveram tempo fizeram tudo

certo, cresceram e se desenvolveram, mas uma não. Havia duas grandes empresas:

uma não geraria grandes empregos, mas geraria R$46.000.000,00 de ICMS para o

Estado.  Essas empresas continuaram acionando o Estado para buscar assinatura

para o regime especial, e o Estado não deu retorno. Chegará o momento em que o

Estado irá procurá-las e elas dirão que já estão no Rio de Janeiro.

O  Estado  está  inerte.  Quem  está  falando  isso  não  sou  apenas  eu,  são  os

consultores, são os empresários que já fizeram as malas para o Rio de Janeiro.

E isso é muito ruim. Isso, sim, é que dá sustentabilidade a emprego e renda e vai

viabilizar o crescimento do Estado. Esse recurso será destinado para tapar buracos e

vai  ser  colocado,  principalmente,  no  aumento  de  despesa,  pois  criou  secretarias,

criou  cargos.  No  tempo dos  governos  Aécio  e  Anastasia,  as  indicações  políticas,

primeiro, passavam por uma peneira, a meritocracia: a pessoa tinha que ter mérito e,

ao mesmo tempo, uma certificação para que estivesse preparada para fazer a gestão

daquele  cargo.  Hoje  não,  a  meritocracia  começa  com  a  camisa  vermelha,  são

considerados aqueles que participam dos movimentos sociais.

Lá em Paraíso aconteceu algo interessante, deputado Roberto Andrade. Disseram

que temos que ouvir os segmentos, mas só ouviram o Sind-UTE. Na votação para

ouvir o Sind-UTE, um determinado candidato teve quase 200 votos, o outro teve 14

votos e o outro teve 3 votos. E foi nomeado o candidato que teve 3 votos, porque ele

participava dos movimentos sociais. Ele não gostava de dar aula, mas gostava de

agitar. Gente, aí não dá certo. Aí o Estado começa a errar muito, e isso não é bom.

Então, espero que o Estado repense isso. Vamos ouvir. Quem ouve mais acerta mais.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  a

deputada Ione Pinheiro.
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A deputada  Ione  Pinheiro*  –  Bom  dia,  Sr.  Presidente,  todos  os  companheiros,

plateia. Sejam bem-vindos. Fico feliz quando vejo o povo nesta Casa, quando vejo o

povo participando. Sejam bem-vindos a esta Casa, que é de vocês. Aqui é o local

para se manifestarem.

Sr. Presidente, estou aqui hoje para pedir: vamos refletir, vamos pensar. Chegamos

a esta Casa neste ano; este é o primeiro mandato dos novatos. Então, por que o

projeto tem que ser votado tão rapidamente nesta Casa? Qual é o motivo que leva

um projeto a ser votado de uma hora para outra? Tenho escutado as ponderações e

estou sentindo como se eu tivesse de correr porque vão pegar o meu dinheiro. Será

que as pedaladas de Brasília estão chegando aqui? Vamos ter agora as pedaladas de

Minas? Estou pensando nisso agora. Será que são as pedaladas de Minas?

O  dinheiro  é  do  povo.  Temos  que  pensar  nos  municípios.  Mais  uma  vez  os

municípios  mineiros  vão  para  o  sacrifício.  E  nós,  representantes  do  povo,

empregados do povo, temos uma responsabilidade muito grande com os municípios

mineiros.  Temos  que  dar  as  mãos e  nos  unir.  Vamos estudar  mais  esse projeto.

Vamos preservar os municípios mineiros, porque, aí sim estaremos do lado do povo.

Obrigada, Sr. Presidente.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette  de  Andrada*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  prezados

ouvintes  da  TV Assembleia  e  convidados  que  estão  nas  galerias  da  Assembleia

Legislativa, está em discussão o Projeto de Lei nº 2.173/2015, que é o projeto do

confisco. Recordo-me, no ano passado, a época em que foi feita uma reforma da

Previdência e houve a fusão de dois fundos previdenciários. Na época, o líder do PT

falou que o governo estava rapando o tacho, e, na verdade, ele fazia a fusão de dois

fundos previdenciários.  Mas agora,  sim, o governo está rapando o tacho.  Rapa o

tacho, retira o dinheiro dos particulares.

O que estamos discutindo aqui é o fato de o governo meter a mão nos depósitos

judiciais.

E o que são os depósitos judiciais? São recursos particulares de pessoas que estão

demandando  na  Justiça.  O  cidadão  A faz  uma  demanda  contra  o  cidadão  B  e
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deposita na Justiça o valor dessa demanda. Se ele a ganha, o dinheiro retorna para

ele; se ele a perde, vai para quem está contra ele. Portanto esse dinheiro não é do

governo, mas é nesse dinheiro que o governo pretende meter a mão para fazer a

farra que quiser, pagamento de dívidas, pagamento de pessoal, enfim, tudo aquilo

que não pode ser feito com dinheiro particular.

Foi encaminhado um requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando o

adiamento  da  votação.  Justo  requerimento:  é  um  projeto  extenso,  um  projeto

complexo; existem algumas decisões judiciais superiores referentes a esse mesmo

tema; existe um projeto de lei  aprovado em Brasília também versando sobre esse

tema. Portanto essa questão merece uma discussão mais serena, uma discussão

séria  porque  estão  envolvidos,  inclusive,  recursos  que  pertencem  a  municípios.

Vários  municípios  pequenos  que  estão  em  dificuldades  financeiras  têm  depósitos

judiciais  e,  se  esse  projeto  for  aprovado,  o  dinheiro  deles  lhes  será  arrancado

também. Olhem que contrassenso: muitas vezes o governo do Estado socorre os

municípios; muitas vezes o governo federal socorre os municípios, e agora o governo

de Minas propõe um projeto de lei que pertence aos municípios.

Então, deputados, meu caro presidente, venho aqui fazer um apelo no sentido de

que seja aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, para que seja

adiada essa votação. Acho que merecemos um estudo mais aprofundado, um estudo

mais sereno para, ao tomarmos uma posição, termos consciência do que estamos

fazendo. Particularmente sou contra o projeto, mas precisamos discutir mais porque

ninguém aguenta isso. Já no início do governo rapa o tacho, mas rapa o tacho de

maneira  ilegal;  rapa  o  tacho metendo a  mão no  bolso  do  cidadão;  rapa  o  tacho

metendo a mão nos recursos que pertencem aos municípios, e isso não podemos

concordar. Portanto, peço a todos voto favorável ao requerimento de adiamento de

votação.

Eram essas as minhas palavras, presidente. Muito obrigado.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, deputados e deputadas, público

que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  quero  cumprimentar  os  manifestantes  que
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vieram em nome da população mineira dizer que não aceitam o crime de apropriação

indébita. O que o governo Fernando Pimentel, da Dilma, do Vacari e do PT, deseja

fazer  aqui  hoje,  por  meio  desse  projeto,  não  é  confisco,  não  é  empréstimo

compulsório,  é apropriação indébita;  é tomar  dinheiro de particular.  Infelizmente a

base de governo está prestando esse desserviço.

Vou  ler  agora,  presidente,  trecho  de  uma  nota  da  Bancada  do  Partido  dos

Trabalhadores  para  vocês prestarem bastante  atenção.  “Bancada do PT é  contra

repasse dos depósitos judiciais para o governo estadual. A Bancada do Partido dos

Trabalhadores da Assembleia Legislativa se manifesta contra o Projeto de Lei nº 15,

de 2013, que autoriza o repasse de 30% dos recursos provenientes dos depósitos

judiciais sob responsabilidade do Tribunal de Justiça ao caixa único do governo do

Estado,  pelas  razões  seguintes:  1  –  O  projeto  é  inconstitucional  ou  ilegal,  pois

possibilita  que  o  Poder  Executivo  se  aproprie  indevidamente  dos  recursos  dos

cidadãos que se encontram depositados em juízo, como garantia de ações sobre as

quais não existem decisões finais.

O projeto viola a independência e a harmonia entre os Poderes, conforme dispõe o

art. 2º da Constituição Federal”.

Agora pasmem: é a bancada do PT, mas a bancada do PT do Paraná. No Paraná, o

PT é contra. Essa nota, deputado Dilzon Melo, é aquela que li ontem lá na Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por que, deputado Iran Barbosa, o PT no

Paraná  é  contra?  A nota  assinada  pelo  PT  está  aqui,  por  isso  cumprimento  o

deputado Iran Barbosa, que teve coragem de vir a esta tribuna e não ser massa de

manobra. Se o PT é contra lá, ele tem de ser contra aqui. Por que ele não é contra

aqui também? Deputado Iran Barbosa, lá o projeto falava de 30%, e aqui, deputado

João Leite,  são 75% dos recursos que o  governo está querendo se apropriar  do

cidadão, do particular. Isso é crime de apropriação indébita, o que é muito mais grave

do que as pessoas estão achando.

Ontem, Sr. Presidente, tive oportunidade de fazer o meu dever de casa e levar para

a minha residência a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.099, cuja relatora é a

ministra Carmem Lúcia, proposta pelo procurador-geral da República contra o mesmo

projeto, ou seja, contra projeto idêntico ao do Paraná. Alguns deputados não sabem,
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deputado Carlos Pimenta, mas, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em Goiás e no

Paraná,  a  lei  foi  considerada inconstitucional.  E  em Minas? Será  que  essa  lei  é

constitucional? Onde estão aqueles bravos deputados que estavam dizendo que a

emenda  à  PEC nº  3  era  inconstitucional?  Onde  estão  esses  jurisconsultos  e  os

pretores que aqui se encontravam para discorrer sobre direito, deputado Felipe Attiê?

Onde estão aqueles que estavam dizendo que essa PEC era inconstitucional? Mas

agora a situação mudou, a lei passou a ser constitucional.

O  corregedor-geral  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná  não  fez  o  que  o  nosso

presidente do tribunal  está fazendo.  O corregedor-geral  de Justiça do Tribunal  de

Justiça do Paraná, em informações, posicionou-se pela procedência do pedido da

Adin, por entender que depósitos judiciais possuem natureza extraordinária, o que

impediria a sua livre utilização pelo estado. O engraçado é que aqui, o presidente do

tribunal, o desembargador Pedro Bitencourt, pelo qual temos enorme respeito, está

se  posicionando  dessa  forma,  deputado  Dilzon  Melo.  O  presidente  do  tribunal  é

coautor  dessa apropriação indébita de dinheiro de  particular,  porque ele  assina  o

projeto. Muitos deputados se esqueceram de dizer isso. O Tribunal de Justiça precisa

ter responsabilidade.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela inconstitucionalidade formal da lei,

por veicular matéria de direito processual, cuja competência legiferante é privativa da

União. Então, deputado Dilzon Melo, aqui, no nosso Estado, eles violam o Código

Civil e o Código de Processo Civil. Fiz uma leitura atenta e constatei que mais de 10

artigos  da  Constituição  da  República  são  violados.  Isso  é  matéria  de  direito

processual, matéria prevista no Código Civil, e o que se viola é a chamada harmonia

de Poderes. É uma lambança só esse projeto chamado de monstrengo 2.173, que

autoriza Fernando Pimentel a se apropriar indevidamente de recursos de particulares.

Vejam aqui do que o governador está sendo chamado.

O deputado veio aqui e rasgou a  Veja,  mas agora ele terá de rasgar as demais

revistas.  Está escrito  aqui,  deputado João Leite.  (– Lê:)  “Um casal do barulho.  O

governador Fernando Pimentel é apontado como chefe da organização de lavagem

de dinheiro”. Não sou eu que estou dizendo isso, mas a revista Época. Um deputado

rasgou a Veja e agora terá de rasgar a Época, a Istoé, O Globo, o Estadão, a Folha, e
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ainda quebrar a Rede Globo e a Record. É isso. (– Manifestação nas galerias.) Essa

é a insatisfação das galerias.

Deputados e deputadas,  não passem recibo desse constrangimento.  Os demais

deputados que não são do PT estão constrangidos de votar uma matéria como essa.

Estão constrangidos, porque, se no Paraná o PT fala que é inconstitucional, ilegal e

apropriação  indébita,  imaginem  aqui.  Infelizmente,  deputado  João  Magalhães,  lá

eram 30% e aqui o governador Fernando Pimentel deseja se apropriar desse recurso

indevidamente.  Isso  é  crime  e  está  previsto  no  Código  Penal,  mas  infelizmente

devemos conviver com isso.

Ontem  Fernando  Pimentel  foi  desmentido  novamente  pelo  pai  da  amiga  da

primeira-dama, o qual disse: “Não fui eu quem pagou essa conta”. O pai disse que a

sua filha não tinha nem onde cair morta; que não tem dinheiro para pagar resort na

Bahia cuja diária é R$12.000,00.

Portanto, encerro agradecendo a colaboração e a paciência de V. Exa. Repito as

palavras  do  deputado  Bonifácio  Mourão:  V.  Exa.  tem  conduzido  esta  Casa  com

maestria. Já disse ao secretário de Governo e também falarei desta tribuna: se não

fosse V. Exa. que estivesse sentado nessa cadeira, a Bancada do PT não conseguiria

aprovar um projeto nesta Casa.  V. Exa. é quem apaga os incêndios. V. Exa.  tem

conseguido  apagar  os  incêndios  nesta  Casa.  Ainda  bem  que  o  PT  tem  V.  Exa.

sentado  nessa  cadeira,  mas  o  mandato  do  Pimentel  não  dura  muito  tempo.

Aguardaremos e veremos. Não dura muito tempo. Fora PT. Fora Pimentel. Isso aqui é

confisco, é apropriação indébita.

O presidente – Em votação, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Rejeitado.

O deputado Gustavo Corrêa – Verificação, Sr. Presidente.

O presidente – É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
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quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Hely Tarqüínio – Meu voto é “não”.

O presidente – Está computado. Votaram “sim” 13 deputados; votaram “não” 37

deputados; totalizando 50 votos. Está ratificada a rejeição do requerimento.

Registro de Presença

O  presidente  –  Registramos  a  presença,  nas  galerias,  de  alunos  do  Projeto

Parlamento  Jovem  de  Minas,  da  Câmara  Municipal  de  Itabira,  que,  este  ano,

escolheu o tema “Direitos humanos e segurança pública”. Sejam bem-vindos!

Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  a

manutenção da preferência na votação do Projeto de Lei nº 2.173/2015, nos termos

do § 2º do art. 279 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação

do requerimento, o deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite*  –  Esse  é  um  requerimento  do  PT,  e  é  importante

mostrarmos aqui a incoerência desse partido. Tenho as notícias do dia 22/6/2015. O

governador  do  PT,  de  Sergipe,  apresentou  o  mesmo  projeto  que  Pimentel

encaminhou à Assembleia, líder Dilzon Melo.

“PL envolvendo depósitos judiciais é retirado da Assembleia Legislativa de Sergipe.

O  projeto  de  lei  que  pretendia  utilizar  70%  dos  recursos  oriundos  de  depósitos

judiciais e extrajudiciais que ficam guardados no fundo administrado pelo Tribunal de

Justiça foi retirado de pauta na Assembleia. O líder do governo, deputado Francisco

Gualberto, do PT, anunciou a retirada do projeto e esclareceu os motivos. 'Houve

intervenções de deputados governistas.'”

Os deputados governistas de Sergipe não aceitaram votar esse projeto. Além das

manifestações externas, a população foi para a Assembleia de Sergipe, e a OAB se

manifestou.  O  próprio  Tribunal  de  Justiça  também  se  manifestou.  Os  deputados

governistas não aceitaram votar o projeto do governador do PT. O líder do governo de

lá anunciou que esse projeto estaria suspenso e só voltaria à pauta de discussão

após estudos técnicos a respeito das questões constitucionais e de debates com os

setores envolvidos, o que o Pimentel não quer que aconteça. Por isso está vindo esse

projeto Ben Johnson, veloz, rápido, mas viciado, drogado. A população de Sergipe já
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o rejeitou, e os deputados governistas, líder Dilzon Melo, não aceitaram ser massa de

manobra do PT. Eles falaram “não”. Ficaram do lado da população. Temos de ficar

com essas pessoas que vieram aqui. Somos empregados deles. Representamos a

voz deles, não representamos um partido, mas a população de Minas Gerais.

Temos  aqui  uma manifestação:  nota  de  protesto  do  Colégio  de  Presidentes  de

Tribunal de Justiça do Brasil. Está aqui a nota. Os presidentes de Tribunal de Justiça

do País não aceitam o custo exorbitante dos depósitos judiciais. O Estado já sacou,

segundo informado, mais de R$7.500.000.000,00. O custo devido é de 11% ao ano,

equivalente à taxa Selic. Vocês acham que o Pimentel vai pagar isso depois de meter

a mão no dinheiro? Esse é o custo. Depois de tirar o dinheiro, como ele vai pagar

isso? A taxa é de 11%. Como o governo do Estado vai pagar isso?

Como lembrou o líder Bonifácio Mourão, temos de ficar do lado daquela mulher,

daquela  família  que  está  aguardando  a  pensão  alimentícia  das  crianças.  Gente,

vamos colocar a mão na consciência, vamos entregar esse valor ao Sr. Pimentel e a

seu secretário de Planejamento? Cadê a foto? Está aqui, no jornal Estado de Minas

de hoje: Minas sem planejamento. Ele está em Belmonte, na praia. O Sr. Helvécio

Magalhães  está  abraçado  a  um  coqueiro,  em  uma praia  no  Sul  da  Bahia.  Esse

homem  recebeu  no  mês  passado  R$59.000,000  de  salário.  Deputado  João

Magalhães, seis meses depois, e o homem já está de férias, na praia.  Minas sem

planejamento.  Esse é o PT. Vão pegar dinheiro de pensão alimentícia para pagar

salário do Sr. Helvécio Magalhães, que está na praia uma hora dessa. Está aqui. O

povo está reclamando aqui, e o Sr. Helvécio está tomando água de coco, abraçado a

um coqueiro, com uma jovem o acompanhando. E vocês estão aqui dando dinheiro

para o secretário do senhor Pimentel ganhar R$59.000,00 ao mês. Igual ao nosso

comandante  da  Polícia  Militar.  Está  no  portal  Transparência  –  se  bem que nesta

semana tiraram do portal. O homem ganha R$65.000,00 por mês.

Tirar  dinheiro de criança e tirar  dinheiro de pensão alimentícia para pagar esse

homem para ficar na praia? Minas sem planejamento. Presidente, desculpe-me. Muito

obrigado.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Gustavo Valadares.
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O  deputado  Gustavo  Valadares*  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, o deputado João Leite está aqui. Há tantos subsídios e argumentos. Volto

a dizer que a oposição está presente. Está ao meu lado o deputado João Leite, mas,

se coubessem nesta tribuna, chamaria os 22 deputados da oposição para estarem

comigo, pois estamos em processo de obstrução. Não temos nenhuma vergonha de

dizer  isso, pois  estamos em processo de obstrução em defesa dos interesses da

população de Minas Gerais. Por essa única e exclusiva razão, atrasaremos o almoço,

o café da tarde e o jantar de V. Exas. Os atleticanos, como eu, ficarão sem assistir ao

jogo do Galo. E deixaremos os cruzeirenses, que querem secar o Atlético na noite de

hoje, sem o secador ligado, pois levaremos esta reunião até tarde da noite.

Deputado  Dilzon  Melo,  obstruiremos  com  todas  as  armas  que temos,  pois  não

podemos  deixar  que  esse  projeto,  que  confisca  o  dinheiro  de  particulares,  seja

aprovado. Não permitiremos que esse dinheiro caia nas mãos deste governo que só

tem feito lambança com os recursos do cidadão mineiro. Saúdo a vereadora Marcela,

de Itabira, que está acompanhada por diversos integrantes do Parlamento Jovem.

Gostaria de dizer que são todos muito bem-vindos. Especialmente os jovens devem

prestar atenção ao que direi. O governador quer tomar o dinheiro de particulares, de

pessoas que têm demandas na justiça. Ele quer pegar o dinheiro que foi depositado

em juízo para pagar, temporariamente, as lambanças feitas pelo seu secretariado e

por ele próprio.

Quando  assumiram  o  governo,  em  1º  de  janeiro,  diziam  que  o  Estado  estava

quebrado. No dia 2 ou 3 de janeiro, tivemos de vir à Assembleia Legislativa à tarde,

em uma coletiva, para mostrar as contas-correntes do governo do Estado. Somando,

em caixa, havia mais de R$3.300.000.000,00, o que era suficiente até para pagar o

salário  dos  funcionários  de  janeiro,  o  que  diziam  que  não  fariam.  Disseram  que

pegaram o Estado quebrado, sem dinheiro, com um déficit de R$7.000.000.000,00.

Vocês sabem o que eles fizeram? Eles aumentaram o número de secretarias. Houve

a farra do PT, que é o que o partido costuma fazer quando assume governo pelo

Brasil afora, para abrigar a companheirada.

Na segunda feira passada, o jornal Hoje em Dia publicou o que alertamos há mais

de seis meses, que são as distorções. A secretária de Educação, Macaé, recebe hoje
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muito menos do que um subsecretário da sua pasta. Deputado João Magalhães, V.

Exa. sabia disso? Não tenho procuração para defendê-la, mas a secretária Macaé

recebe menos do que um subsecretário da pasta da Educação, que está abaixo dela.

Esse é apenas um exemplo das lambanças administrativas aprovadas aqui pelo PT a

toque  de  caixa,  com  o  voto  contrário  da  oposição.  Agora  ele  quer  pegar

R$6.000.000.000,00 do fundo, dinheiro de particulares, para pagar o salário desses

subsecretários, que ganham mais do que a secretária e do que o próprio governador.

Esse dinheiro não vai resolver o problema do Estado, não vai resolver o problema

de não atrasar o pagamento dos servidores públicos estaduais; vai apenas jogar o

problema para a frente. Em vez de ser em agosto, será em janeiro ou fevereiro do

próximo ano. Isso, se não for no décimo-terceiro. Senhoras e senhores servidores, na

minha opinião – esse é o meu sentimento -, cuidado ao agendarem férias escolares

com  os  seus  familiares  para  janeiro  próximo,  contando  com  o  décimo-terceiro,

porque, do jeito que as coisas estão indo, vocês não o receberão em dezembro deste

ano, como o PSDB pagava enquanto esteve à frente do governo.

Vou respeitar os meus 5 minutos, deputado Durval Ângelo. Quem é o próximo?

O presidente – Deputado Dilzon Melo.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  –  Grande  deputado  Dilzon  Melo,  um  dos

deputados mais experientes da Casa. Vamos continuar no processo de obstrução.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon  Melo  –  Bom  dia,  companheiros;  bom  dia,  galeria;  bom  dia,

telespectadores da TV Assembleia. Todos sabem que sou contra esse projeto pelas

razões expostas ao longo do tempo, mais do que justificadas. Pela minha experiência

nesta Casa, quero fazer uma conclamação aos deputados: analisem com consciência

se é o momento de votar. Não deveríamos esperar um pronunciamento do CNJ sobre

a sua legalidade e constitucionalidade?

Vocês  sabem  que  esta  Casa  vive  de  altos  e  baixos.  A oposição  já  colocou  o

retratinho dos  deputados que votaram  contra  algo  da educação;  jogaram moeda;

colocaram  outdoor  na  Praça  Sete.  Amanhã,  V.Exas  também  podem  ter  seus

retratinhos porque ajudaram Fernando Pimentel a roubar o dinheiro do povo, que não
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pertence ao governo do Estado. Todos nós, durante a nossa existência, trabalhamos

muito para ter um nome; passar o nosso nome para nossos filhos e descendentes; ter

dignidade de andar em praça pública com a cabeça erguida. Passado esse projeto,

se o governo não pagar ou pagar por meio de precatórios aos que têm direito a esses

recursos que estão retidos hoje na conta do Tribunal de Contas, pergunto se V. Exas.

terão os olhares altivos, a dignidade de não terem sido cúmplices de um processo

que é altamente fraudulento e prejudicial.

Muito  me admira  o  Dr.  Pedro  Bitencourt,  homem de  bem, presidente  do  nosso

Tribunal de Justiça, compactuar com essa pretensão do governador Pimentel, do PT.

Preocupo-me com isso. Será que esse homem de bem, que dirige aquela instituição

com toda a decência e transparência, não foi mal aconselhado a participar de um

conluio dessa natureza, pois sabe que está prejudicando sensivelmente aqueles que

mais precisam, aqueles que entraram com ações judiciais? Não vou falar do lesa-

pátria aos municípios, porque, se essa receita entra no Estado, todos sabem que 24%

dela pertencem aos municípios. Miseravelmente isso está prejudicando os prefeitos.

É lógico que a Frente Nacional de Prefeitos já entrou com recurso. Os prefeitos de

Divinópolis e de Belo Horizonte já entraram com recurso, razão pela qual, peço mais

uma vez: esperem o julgamento desses recursos, Srs. Deputados, para que possam

julgar com a consciência tranquila; para que, amanhã, possam caminhar de cabeça

erguida,  junto a  seus filhos na rua,  e não serem chamados de cúmplices  de um

processo fraudulento.

Outra coisa que me preocupa, além da participação do Dr. Pedro Bitencourt nesse

processo, é que o hábito de tomar dinheiro dos outros, essa ação de improbidade,

está fazendo escola no Brasil. Começou em Brasília, com os Correios e Telégrafos,

com uma propina de R$5.000,00. Depois passou para o mensalão; depois, para o

petrolão;  depois,  para  o  Sr.  Bené,  com  113  no  avião;  depois  passou  para  um

mandato,  em  que  R$12.000.000,00  foram  gastos  a  mais  na  campanha  do  Sr.

Fernando Pimentel – não justificados –, cujas contas não foram aprovadas. Ele foi

diplomado e tomou posse como governador de Minas. O que me preocupa é a falta

de crédito que o nosso Estado pode ter, porque tenho a ousadia e a dignidade de

dizer que, em 14 anos do nosso governo, nunca houve uma faixa como a que foi
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exposta aqui:  “Pilantrel ladrão,  fora”.  Nunca houve uma faixa dessa natureza com

nomes de Aécio Neves, Antonio Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Fico preocupado

porque  isso  afeta  todos.  A Assembleia  não  pode  ser  cúmplice  de  um  processo

altamente  prejudicial.  Vocês  sabem que foi  dada ordem  para  investigação do Sr.

Fernando Pimentel, que, em pouco tempo como ministro, arrumou namorada, casou,

arrumou um patrimônio danado, um dinheiro que não se justifica. Imaginem o que

pode fazer como governador. Como ministro, deu no que deu; imaginem, então, como

governador.

Vou encerrar, porque temos mais tempo para falar sobre o que pode envergonhar

não só Minas Gerais, mas também a Assembleia Legislativa, sobre o que envergonha

as pessoas de bem, as deputadas e os deputados de bem, que existem aqui em

grande  número.  Não  podemos  ser  cúmplices  de  um  processo,  podemos  ser

cúmplices de fazer o bem, mas nunca de fazer o mal e sermos chamados de ladrões.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Bom  dia.  Começo  meu  discurso,  presidente,

apresentando uma gravação. Não sei se todos terão condições de ouvi-la, mas peço

a atenção de todos para que possamos ouvir 15 segundos dessa gravação.

– Procede-se à exibição da gravação.

O deputado Gustavo Corrêa* – O que estou querendo dizer para os senhores e as

senhoras? Essa é uma gravação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da

Silva, em relação à Petrobras, quando afirma que é uma caixa transparente. Quanto

ao projeto que está em votação, não sabemos o que tem dentro daquela caixa, a não

ser o dinheiro do cidadão comum. O governador pretende rapar o tacho para pagar

contas de campanha.

Tenho a certeza, caros colegas, de que V. Exas. votarão contra esse projeto. Sabe

por quê, deputado Dilzon Melo? Porque a Maria, do Barreiro, trabalha arduamente na

sua  padaria,  não  consegue  ter  lucros  como  tinha  no  passado  porque  a  política

econômica do atual governo surrupiou o seu dinheiro.

O queijo tem aumentado mais do que a inflação. A energia elétrica, cujo custo o

governador prometeu que abaixaria, já aumentou quatro vezes apenas neste ano. O
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combustível do fornecedor da D. Maria tem aumentado quase diariamente. Por quê?

Porque  a  política  econômica  do  governo  é  equivocada.  Fizeram  de  tudo  para

permanecer no poder.  Iludiram não apenas os mineiros, mas todos os brasileiros.

Estou  certo  de  que  a  D.  Maria,  hoje  penalizada...  Vou  explicar  o  projeto  do

governador para o público da galeria.

A dona Maria paga, todo mês, o aluguel para o Zezinho da Silva. O Zezinho está

achando  o  aluguel  barato  e  pediu  para  aumentar  o  valor.  Por  tudo  que  disse

anteriormente,  a D.  Maria  não tem condições  de  pagar  esse valor  desejado pelo

Zezinho.  Eles  foram à Defensoria  Pública,  porque não têm dinheiro para pagar  a

advogado, e a D. Maria, todo mês, deposita o dinheiro em juízo. Amanhã, se ela tiver

razão, pega o dinheiro. Se o Zezinho tiver razão, pega o dinheiro. Independentemente

do resultado, deputado Bonifácio Mourão, nem a Maria e nem o Zezinho vão ter o

dinheiro na mão. Por quê? Porque o governador está pegando essa caixa que o Lula

disse ser transparente, mas sabemos que não é, porque a Petrobras virou referência

mundial de roubo. A maior empresa brasileira serviu para fazer caixa a determinado

partido  político.  O  que  a  D.  Maria  fará?  Ela  ficará  sem  o  dinheiro,  e  o  Zezinho

também. Por quê? Porque, para ser eleito, o governador do Estado de Minas Gerais

iludiu cada um dos mineiros que aqui se encontram.

Se a eleição fosse hoje, tenho a certeza de que os resultados seriam outros. O

governador mentiu. Ele prometeu algo que não tinha condições de cumprir. O que

tem feito? Deputado João Leite, ele deu reajuste aos servidores da educação, e esse

projeto, como o da educação, já teve 10 substitutivos. Cada dia chega um diferente

para alterar algo. Isso mostra que o governo não tem organização nem faz um belo

trabalho, como esperado pelos mineiros.

O que  ele  fará?  Como disse  V.  Exa.,  o  secretário  de  Planejamento  está  muito

ocupado em outras atividades. Logo, infelizmente, o projeto não foi bem elaborado. O

que pretendo dizer? O governador deu reajuste aos servidores da educação com o

voto  favorável  da  oposição,  e,  mais  do  que  isso,  o  substitutivo  teve  emendas

acatadas pela oposição. Infelizmente, depois que deu o aumento, que prometeu, ele

viu que não tem dinheiro em caixa e que não terá condições de cumprir.

Peço que votem “não” ao requerimento do deputado Rogério Correia e que votem

“não” ao projeto do governador.
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O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Senhor  presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  discordamos  um  pouco  do  que  disse  nosso  líder,  deputado  Gustavo

Valadares,  quando  disse  claramente  que  estamos  obstruindo.  Não  estamos

obstruindo.  Esse  tempo  que  falamos  pode  atrasar  a  votação,  mas  estamos

argumentando. Estamos dentro do direito regido pela lei máxima do País, que é a

Constituição Federal,  pela lei  máxima do Estado, que é a Constituição Estadual e

pelas  Leis  Federais  nºs  11.429  e  10.819.  Estamos  utilizando  o  tempo  que  o

Regimento  Interno  da  Casa  nos  permite  para  apresentar  argumentos  totalmente

convincentes para não se aprovar uma aberração jurídica dessa natureza.

Qualquer deputado pode conferir todos os artigos que citamos, entre eles os de nºs

22, I, da Constituição Federal, 65 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e a Lei

nº 11.429, que fala das formas que os depósitos judiciais podem ser transferidos para

os cofres do Estado.

Todos os que quiserem podem conferir isso. Estamos mostrando também que vai

haver  o  confisco  de  bens  particulares.  Por  isso  estamos  ouvindo  o  protesto  das

pessoas, que tem pleno fundamento. Se a pessoa tiver uma demanda na Justiça, se

estiver buscando a realização de um direito que não conseguiu fora da Justiça, como

último recurso, e ganhar a causa, não vai levar. Por quê? Porque o Estado rapou o

tacho, retirou o seu dinheiro. Enquanto é tempo, estamos brigando para que isso não

ocorra. Não apenas as pessoas físicas de Minas Gerais estão perdendo com isso,

mas as jurídicas, isto é, os municípios mineiros.

Estou vendo o deputado Geraldo Pimenta, meu conterrâneo, de Sabinópolis,  do

PCdoB. Ele e os deputados Roberto, Ricardo e Celinho do Sinttrocel apresentaram

emendas  muito importantes  para  os  municípios  mineiros,  mas receberam parecer

contrário. O substitutivo do governo diz que inclui as emendas, mas não. Estou com a

cópia das emendas, que são muito claras. Vou citar um exemplo. O que o município

arrecada de multa não seria a arrecadação tributária que o substitutivo inclui. Então,

não se atende às emendas dos nobres deputados do PCdoB. Deputado João Leite,

até  a  base  do  governo  está  sendo  contrariada,  como é  o  caso  do  PCdoB,  que
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apresentou  emendas  interessantes  para  os  municípios,  as  quais  consideramos

extremamente importantes. Evidentemente, vamos votar favoravelmente.

O governador  Fernando  Pimentel,  do  PT,  alega que  o  Estado  está  em  grande

dificuldade  e  precisa  urgentemente  de  que  o  Poder  Judiciário  transfira  depósitos

particulares  dos  municípios,  R$6.000.000.000,00,  para  os  seus  cofres.  E  os

municípios? Eles também não estão em dificuldade? A dificuldade dos municípios é

muito maior que a do Estado. Todos sabem disso.

Não  podemos,  em  hipótese  nenhuma,  aprovar  um  projeto  dessa  natureza.  (–

Manifestação  nas  galerias.)  Temos  de  olhar  o  interesse  das  pessoas,  do  povo

mineiro, que espera que a Justiça satisfaça os seus direitos consagrados em lei. O

Estado, que precisa preservar a aplicação da lei, é o primeiro a se virar contra ela.

Estamos aqui para dar, com muita força da nossa consciência, voto contrário a esse

projeto, uma aberração jurídica.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Léo Portela.

O deputado Léo Portela* – Presidente, deputadas e deputados, ocupo novamente

esta tribuna para trazer à baila a discussão de alguns posicionamentos do governo,

primeiramente,  em  relação  às  comunidades  terapêuticas  em  Minas  Gerais,  cuja

bandeira temos levantado desde o início do ano ou, melhor dizendo, durante toda a

nossa vida.

O programa Aliança pela Vida conta hoje com mil acolhidos no Estado. Mil pessoas,

mil  famílias,  mil  vidas  estão  sendo  prejudicadas  com  os  atrasos  constantes  do

pagamento dos convênios.  Todas as entidades cadastradas que participam desse

programa são devidamente fiscalizadas pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas,

pela Vigilância Sanitária e pela Senad. Fazem um trabalho sério, abnegado.

Há pouco,  o  deputado João Leite  falou  sobre  um  projeto  viciado.  Aqui  são mil

viciados. Parece que o governo está dando as costas a essas pessoas, deixando de

tratá-las.  Hoje  70% dos  homicídios  em  Minas  Gerais  têm  ligação  com  tráfico  de

drogas.

Se esses acolhidos forem despejados nas ruas porque as comunidades já não têm

condições de prosseguir com seu trabalho, a cadeia será nutrida, será alimentada.



1851
____________________________________________________________________________

Com  isso,  os  homicídios  aumentarão,  assim  como  o  consumo  de  drogas  e  a

destruição das famílias.

Não  podemos  acreditar  que  este  governo,  que  historicamente  possui  em  seu

partido pessoas que militam a favor  da maconha,  que são a favor da marcha da

maconha, a favor da marcha das vadias, pessoas que são a favor de liquefazer os

valores  da  sociedade,  de  relativizar  os  valores  da  sociedade  e  de  impor  novos

paradigmas  civilizacionais,  continue  pactuando  com  esse  tipo  de  causa.  Não

podemos acreditar nisso. Vivemos 12 anos de avanços nas políticas sobre drogas em

Minas Gerais, que se tornou vanguarda no Brasil quanto a suas políticas. Quero dizer

a vocês: que saudade desse tempo! Que saudade do tempo dos avanços da política

sobre drogas! Que saudade de Minas Gerais avançando e sendo exemplo para o

Brasil nessa área! Não podemos compactuar com isso.

O Partido da República, sob protesto, acompanha o governo nessa votação, mas

deixa aqui seu lamento, a sua indignação com esse tratamento em relação à vida das

pessoas, às famílias mineiras. Não podemos aceitar e não aceitaremos calados que o

Fórum Mineiro de Saúde Mental domine a Secretaria de Saúde e imponha ali seus

posicionamentos  sectários,  seus  posicionamentos  reacionários  contra  aquelas

pessoas que militam dia e noite pela vida.

Assim  sendo,  Sr.  Presidente,  encaminhamos  o  voto  com  o  governo,  mas  sob

protesto, porque não aceitamos que Minas Gerais retroceda na política sobre drogas.

Não aceitamos que Minas Gerais  compactue com a  maconha,  com a  marcha da

maconha, com discursos de liberação da maconha. Não compactuamos com esse

retrocesso  em  Minas  Gerais.  Mais  uma  vez  deixo  esta  frase:  que  saudade  dos

tempos em que Minas avançava nessa área.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê* – Sr.  Presidente, estamos aqui com esse projeto, esse

leviatã,  esse  monstro  de  várias  cabeças.  Queríamos  deixar  claras  duas  dessas

cabeças. Não entendi e não entendo o douto presidente do Tribunal de Justiça, Dr.

Bitencourt, e seus 24 companheiros, na verdade 23, porque apenas um discordou

dessa apropriação. Faço uma pergunta: o Tribunal de Justiça poderia assinar esse

projeto de lei que está aqui? A resposta é não.
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Está aqui no art. 96 da Constituição Federal: “Art. 96. Compete privativamente: I –

aos tribunais…; II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos

Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no

art. 169: a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; b) a criação e

a extinção de cargos  e  a  fixação de vencimentos de  seus  membros,  dos  juízes,

inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos

que lhes forem vinculados; b) a criação e a extinção... dos tribunais inferiores...; b) a

criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos

juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros

e  dos  juízes,  inclusive  dos  tribunais  inferiores,  onde  houver...  ;  c)  a  criação  ou

extinção  dos  tribunais  inferiores;  d)  a  alteração  da  organização  e  da  divisão

judiciárias.”

O art. 96 não diz que o Tribunal de Justiça pode fazer um projeto de lei para tirar

dinheiro  que  está  sob  sua  guarda  e  passá-lo  ao  Estado  de  Minas  Gerais.  Ou a

Constituição  da  República  não  tem  mais  validade,  Sr.  Presidente.  Esse  projeto

nasceu  eivado  de  vício  insanável;  uma competência  que  extrapola  o  Tribunal  de

Justiça, assinada pelo Tribunal de Justiça. E não é só isso, Sr. Presidente. Pode o

Tribunal  de  Justiça,  o  governador  Fernando  Pimentel  e  a  Assembleia  de  Minas

legislar sobre processo civil? É lógico que não. E isso está no art. 22 da Constituição

Federal, em seu inciso I: “Compete privativamente à União legislar sobre direito civil”.

Ou depósitos judiciais não estão contidos no art. 888? Estão inclusive contidos no art.

1.219 do Código de Processo Civil, que diz que, em todos os casos em que houver

recolhimento de importância – que são os depósitos judiciais em dinheiro –, esta será

depositada  em  nome  da  parte  ou  do  interessado  em  conta  especial,  separada,

movimentada unicamente por ordem de juiz. Pegaram o Código de Processo Civil e

jogaram-no fora. Pegaram a Constituição Federal e fizeram o mesmo. Pode o Estado

de Minas Gerais fazer um confisco, um depósito compulsório? Não. Como entrará

essa receita? Como empréstimo? E o art. 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na

parte  dos  limites  da dívida  pública  e  das operações  de crédito,  diz  que cabe ao

Senado Federal autorizar o Estado de Minas Gerais a tomar dinheiro emprestado de

terceiros.
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Isso, Sr. Presidente, é administração de padaria. Esse governo lambão do PT está

fazendo administração de padaria: toma dinheiro emprestado do vizinho, na loja de

linhas,  e  depois  vai  ver  como  pagar.  Não  vai  pagar.  Põe  fogo  na  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, joga fora o Código de Processo Civil e o Código Civil. Joga

fora a Constituição da República. Meu Deus do céu, que projeto irregular. Institui um

tal fundo financeiro, e esse fundo é para quê? É um fundo para captar recursos da

poupança da D. Maria e do Sr. José, e emprestá-los ao governador. É captação de

poupança,  é  matéria  federal.  Esse  fundo  teria  de  ser  autorizado  pelo  Conselho

Monetário  Nacional,  pelo  Banco Central,  pela  legislação federal,  que normatiza  o

sistema financeiro nacional; portanto, a competência é da União.

No que mais estão pondo fogo? Como 23 desembargadores votam a favor disso?

Tudo bem, sou um palpiteiro jurídico, não sou formado em direito,  e quem sou eu

para  discutir  com  esses  doutos  desembargadores.  Mas,  graças  a  Deus,  fui

alfabetizado pela D. Carlota Andrade Marquez, em Uberlândia, e aprendi a ler. E aqui

estou lendo, posso estar enganado...

Sr. Presidente, votaremos contra esse projeto, que é um projeto capoeira, que dá

rasteira em toda a legislação jurídica brasileira, desrespeitando desde a Constituição

até uma simples lei ordinária. Há duas leis ordinárias federais que tratam de depósito

judicial. Rasga-se tudo para passar a mão nesse dinheiro do povo.

Questão de Ordem

O  deputado  Felipe  Attiê  –  Sr.  Presidente,  peço-lhe  que  faça  a  verificação  de

quórum.

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a verificação de quórum.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 49 deputados. Portanto, há quórum para

a  continuação  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do

requerimento, o deputado João Vítor Xavier.

O deputado João Vítor Xavier* – Somos todos amigos, deputado Cabo Júlio, V. Exa.

sabe bem disso, apenas desempenhamos papéis diferentes na Casa. E estou aqui

para cumprir o meu dever de oposição responsável, primeiro, com Minas Gerais e,

segundo, com os mineiros.
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Não podemos aceitar que o dinheiro de cidadãos e cidadãs do nosso Estado seja

usado de maneira que não é considerada legal. E o que mais me assusta, deputado

Fábio Cherem, é que há poucos dias, enquanto discutíamos uma lei decente, que

daria direito de aposentadoria, de dignidade a centenas de professores que lutaram e

deram a sua vida pela educação no Estado, tivemos aulas e palestras de deputados

sobre a constitucionalidade, se seria constitucional ou não, qual seria o entendimento

das casas superiores do Judiciário.

Mas  hoje não vemos  essa mesma discussão sendo feita.  Quando interessa ao

governo, vem um rolo compressor que passa por cima de todos para rapar a conta,

limpar o tacho, colocar dinheiro no caixa do governo. Mas, quando o interesse é do

cidadão, isso fica em segundo plano. E para os professores, era inconstitucional?

Agora, o que o próprio Conselho Nacional de Justiça está dizendo que é ilegal passa

a ser legal? Quando o interesse é do cidadão comum, do cidadão mais simples, a lei

é trazido à tona; mas, quando o interesse é do governo, isso não acontece, a lei fica

em segundo plano.

Aí, não vale nada. Lembro que o deputado Iran Barbosa veio a este Plenário, nesta

tribuna em que estou, dizendo que aprovar o que é considerado ilegal é demagogia.

Então,  hoje  estamos  sendo  demagogos  nesta  Casa.  A demagogia  em  favor  do

governo vale, deputado Iran Barbosa; a demagogia em favor do governador vale, mas

a demagogia em favor  do professor  não vale.  A lei  só é lei  quando interessa ao

governo. Quando interessa ao cidadão mais simples, quando interessa à nossa irmã

cantineira, a uma professora de escola pública, à servente de uma escola pública, aí

não interessa, aí a lei não vale.

Temos  que  trabalhar  nesta  Casa  com  responsabilidade  e,  acima de  tudo,  com

espírito  público.  Espírito  público,  acima  de  tudo,  é  respeitar  os  mais  simples;  é

respeitar, por exemplo, o cidadão que tem uma demanda judicial, que está com seu

dinheiro bloqueado, mas que, daqui a poucos dias, poucas horas ou poucos meses,

pode ter esse dinheiro liberado para o seu uso, porque ganhou uma ação judicial.

Mas aí, deputado Gustavo Valadares, não terá esse dinheiro a sua disposição, porque

ele já foi usado para tapar buraco do governo. Infelizmente, deputado Gustavo, o que

ouvimos  durante  toda a  campanha  foi:  o  PT precisa  ganhar  em Minas  e  precisa
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ganhar no Brasil, porque a Dilma é do PT e, aí, vai tratar Minas Gerais bem. Como é

que Minas Gerais está sendo bem tratada, meu amigo Douglas Melo, se cortaram

R$100.000.000,00 da saúde? Cortaram R$100.000.000,00 da saúde do povo mineiro.

Sessenta por cento das cirurgias foram canceladas. Imaginem o que está passando

cada  hospital  de  Minas  Gerais:  a  Santa  Casa  de  Belo  Horizonte,  o  Hospital

Luxemburgo, o Odilon Behrens, o Hospital da Baleia e o Mário Penna, que cuida de

doentes oncológicos de  todo o Estado de Minas Gerais,  deputado Doutor  Wilson

Batista, que têm isso como sua causa de vida. O senhor já imaginou o que é um

doente  oncológico  receber  a  notícia  de  que  sua  cirurgia  foi  cancelada  porque  a

presidente Dilma cortou R$100.000.000,00?

Que incapacidade é essa de governar  o País?  A que rumo ela  está  levando o

Brasil? Infelizmente, a presidente Dilma não tem condições morais para governar o

Brasil. Em poucos dias, não terá condições legais para governar o nosso país, porque

qualquer criança no Brasil sabe que as contas dela serão reprovadas. E aí haverá

parâmetro legal para aquilo que hoje já é imoral não continuar, que é esse desastroso

desgoverno do PT no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Iran Barbosa.

O deputado Iran Barbosa – Sr. Presidente e nobres colegas deputados, nos fundos

do Tribunal de Justiça existem hoje depósitos, contados a partir de 31/12/2014, de

R$7.935.377.962,97. São quase R$8.000.000.000,00 no total. Segundo o projeto de

lei  atual,  R$6.000.000.000,00  desses  recursos  seriam  encaminhados  para  que  o

governo possa realizar três operações.

A primeira é o pagamento de precatórios, dívidas reconhecidas do Estado que as

pessoas não recebem há cerca de 30, 40 anos. Chama-se calote. Não sei quantos

governos já se passaram, mas essas dívidas não foram pagas. A segunda é sobre o

endividamento  público.  Lá  atrás,  o  governo  de  Minas  pegou  empréstimos  com  o

governo federal  a juros exorbitantes, que tornaram o rolamento dessa dívida algo

praticamente impossível de ser pago.

Hoje,  o  que  o  governo  cobra  dos  governos  estaduais  por  causa  desses

empréstimos lá de trás é muito superior ao que ele cobra, por exemplo, dos bancos,



1856
____________________________________________________________________________

que é a taxa Selic. Hoje pagamos bilhões de reais, cerca de R$11.000.000.000,00 por

ano, só no rolamento da dívida pública estadual com o governo federal. Esse recurso

que está emprestado ao governo de Minas pelo governo federal  é decorrente  de

empréstimos, empréstimos e empréstimos que pegaram, porque nos últimos anos,

em vez de trocar a dívida saudável pela dívida exorbitante que existe hoje, foi trazida

a seguinte questão: primeiro, esse dinheiro, que é das pessoas que depositam sob

responsabilidade do Tribunal de Justiça judicialmente, encontra-se “emprestado” para

as instituições financeiras a títulos menores que a taxa Selic. O que isso significa?

Significa  que,  se  o  banco  pegar  e  aplicar  esse  dinheiro,  vai  ganhar  cerca  de

R$350.000.000,00 nas costas do Tribunal de Justiça, sem encostar no dinheiro, sem

fazer uma única operação financeira. E se o banco quebrar, aí nunca mais se vê esse

dinheiro de volta.

Desse dinheiro, quase R$350.000.000,00 são depósitos tributários, ou seja, é um

dinheiro que já é do governo de Minas, mas, pelo fato de haver uma contestação de

valores, a pessoa faz o depósito judicial em vez de fazer parte do depósito e o resto

depois. Isso é para não ficar inadimplente. Portanto, o dinheiro já é do governo de

Minas,  mas  ele  não  consegue  pegá-lo  porque  foi  feito  depósito  em  juízo.  Outra

quantidade  absurda  que  está  nesta  tabela  é  o  dinheiro  dos  precatórios.  São  de

pessoas a que o governo já deveria ter pago, mas não consegue fazer isso porque o

dinheiro está preso no Judiciário.

Então, qual é a ideia hoje? A ideia não é confiscar o dinheiro de ninguém. Esse

projeto não tem nada a ver com o projeto do Paraná. Se fosse, estranharia alguém

falar que, no Paraná, o PSDB foi a favor e aqui é contra. A situação é tão incoerente

para o PSDB quanto para o PT. O PMDB pelo menos votou igual  em ambos os

Estados. Assusta-me ouvir  isso porque esse recurso,  entrando no caixa de Minas

Gerais – R$6.000.000.000,00 –, vai permitir  que o Estado, trocando esse dinheiro

pela  dívida  pública  federal,  economize  por  ano  R$980.000.000,00  em  juros.  O

governo de Minas deixaria de pagar R$980.000.000,00 anualmente para a União com

um dinheiro que está preso dentro de instituições financeiras, que já ganham quase

R$400.000.000,00 sem fazer nenhuma operação.

Então, desculpem-me todos, mas essa é uma questão de solvência do Estado de
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Minas Gerais. Quando superfaturaram os contratos da Copasa, permitiram; quando

entraram no dinheiro da Funpemg, que era o fundo de previdência dos servidores,

dinheiro este que foi realmente confiscado, permitiram; quando entraram no dinheiro

do Ipsemg, permitiram também, presidente. Então, para concluir, hoje a questão é de

solvência; é permitir que o Estado de Minas Gerais tenha R$1.000.000.000,00 a mais

para  investir  em  saúde,  em  educação  e  em  outras  questões.  Muito  obrigado,

presidente.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Presidente, deputados, deputadas, amigos das

galerias, mais uma vez ocupamos esta tribuna para encaminhar contrariamente ao

requerimento  do  deputado  Rogério  Correia.  Entendemos  que  o  requerimento,

intitulado  “rolha”,  tem  a  sua  forma  e  o  seu  conteúdo  anticonstitucional  e

antidemocrático e, por isso, não deve ser apresentado nesta Casa. Mas, com todo

respeito, sabemos que o deputado tem o direito,  jus esperniandi, de trazê-lo a esta

Casa, para sensibilizar os parlamentares que vão votar.

Já fizemos uma análise em primeiro plano, logo na manhã de hoje, do conteúdo

desse  projeto.  Ficou  sobejamente  demonstrado,  por  questões  jurisprudenciais,

constitucionais  e  legais,  que  esse  projeto  é  eivado  de  nulidades.  Não  podemos

comungar com os princípios de um projeto que teve quatro substitutivos desde que

chegou à Casa. Isso demonstra, acima de tudo, a própria insegurança jurídica do

relator,  que ainda não está preparado para emitir  o seu parecer de acordo com a

constitucionalidade e a procedência.

Os  deputados  que  usaram  a  tribuna,  de  um  lado  ou  de  outro,  têm  essa

preocupação acima de tudo. Se votarmos esse projeto, o confisco de créditos ficará

praticamente ameaçado. Precisamos de segurança. As pessoas que têm depósitos

judiciais precisam de segurança, assim como os próprios municípios. Como o projeto

é eivado de nulidades, segundo o deputado Bonifácio Mourão, e em razão do que

estabelecem os princípios constitucionais e processuais, não podemos legislar nessa

questão. Além do mais, temos conhecimento das ações que foram apresentadas no

CNJ, que estão para ser julgadas e decididas. Então, com toda sinceridade, após
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tantos anos de Plenário, nunca vi tanta pressa para discutir uma questão. Sabemos o

que é regime de urgência, mas precisamos fazer uma reflexão mais acurada com

todos os parlamentares. Aliás, amanhã,  a própria OAB vai realizar  uma audiência

pública  para  debater  essas  questões,  com  base  nos  princípios  legais  e

constitucionais.  Não é só a OAB que está preocupada com isso, mas também os

advogados de todo o Estado, que estão se movimentando, indagando e questionando

as razões desse projeto.

Concluindo, estamos demonstrando sobejamente o que já ficou demonstrado. Mais

uma vez, viemos a esta tribuna mostrar que somos contra o requerimento em razão

das nossas preocupações com a aprovação do projeto. Essa é a nossa manifestação.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Carlos Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* – Sr. Presidente, votaremos contra o requerimento do

ilustre colega deputado Rogério Correia, porque é um requerimento que, nesta Casa,

nós  denominamos  de  “rolha”  e  “tampão”.  Referido  requerimento  propõe  o

encerramento de qualquer outra proposta que possa adiar, ainda mais, a votação do

projeto.  Aliás,  em  um  passado  recente,  esse  requerimento  foi  intensamente

combatido pelo deputado Rogério Correia, mas as coisas mudam.

Voltando ao projeto, faço essa reflexão para dizer que continuo com o meu objetivo

de votar  contra esse projeto,  já que,  por meio dele, o Estado,  indevidamente,  vai

meter as mãos em um dinheiro que não é dele.

Aliás, a questão do recurso está tão banalizada no País que uma figura eminente

do Partido dos Trabalhadores, que foi presa pela Operação Lava Jato, o Sr. João

Vaccari, há pouco tempo, declarou que ia às empresas e recebia um “pixulecozinho”.

Enchia a mochila de “pixuleco”; banalizou tudo. Não estou dizendo que esse é o caso

do governo do Estado; não podemos banalizar. O que é do homem é do homem; o

que é da população de Minas é da população de Minas. Não podemos confundir a

opinião pública neste momento.

Sinto muito a ausência da Ordem dos Advogados do Brasil neste Plenário. A OAB,

em outros estados, foi contra esses projetos e mostrou sua postura. Estou vendo os

companheiros que heroicamente se manifestaram contra esse projeto, e faço uma
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homenagem  a  vocês.  Tenho  certeza  de  que  a  população  de  Minas  deve  estar

indignada e “p” da vida. Os seus depósitos foram colocados nos seus municípios.

Apenas em Belo Horizonte são R$6.600.000.000,00 que estão  sub judice.  Peguei

agora  a  votação  dos  deputados  desta  Casa,  dos  que  foram  votados  em  Belo

Horizonte. Vejo, por exemplo, o Caixa, que não está presente. Ele teve 46 mil votos; o

Fred Costa, 35 mil votos; o Gilberto Abramo, 32 mil votos; o Paulo Lamac, 29 mil

votos; o Leandro Genaro, 29 mil votos; a Arlete Magalhães, 25 mil votos; o Vanderlei

Miranda,  21  mil  votos;  e  há vários  outros  companheiros.  Acho que vocês  devem

pensar na população e na prefeitura de Belo Horizonte.

Escutei o que disse o deputado Iran Barbosa, que fez o samba do crioulo doido. Na

sua primeira fala, ele se colocou mais ou menos imparcial. Deputado Iran Barbosa – e

me desculpe, pois eu tenho uma admiração muito grande por você -, a tese que você

apresentou aqui apenas você entendeu. Na verdade, isso é confisco, é meter a mão,

é tirar dinheiro da prefeitura de Belo Horizonte. O Sr. Márcio Lacerda deve estar louco

da vida, porque os recursos são do IPTU e do ISS. Estão  sub judice e o prefeito

espera uma decisão da Justiça; por isso esse dinheiro está intocável em uma conta.

Mas  vai  cair  no  fundo  único  do  Estado,  no  fundo  tão  combatido  desta  tribuna.

Dinheiro que cai ali, “babau”. Não vai ter dinheiro, não vai ter “pixuleco”, não vai ter

nada. E depois, Jean, quero ver a Justiça, quando tiver de pagar uma ação que foi

julgada  e  transitada,  chegar  ao  fundo  e  não  encontrar  mais  nada.  Como  diz  o

Rogério, vão rapar o fundo do Judiciário.

Quero  ver  como  o  Estado  vai  fazer.  O  Estado  está  vendendo  o  almoço  para

comprar a janta. Não tem dinheiro. O Estado precisa ir a Brasília. Falei isso ontem. O

Sr.  Pimentel  precisa  bater  à  porta da Dilma e  falar:  “Eu preciso  de  ajuda para  o

Estado de Minas Gerais”. Isso não nos cabe. Essa votação, com todo o respeito que

tenho pelos companheiros que fazem apartes, não ficará na minha conta nem na

minha consciência. Muito obrigado.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Antônio Carlos Arantes.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  –  Fico  sem  entender:  se  temos  tempo

suficiente  para  discutir  o  projeto,  por  que  correr  tanto?  Temos  o  substitutivo  do
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deputado Bonifácio Mourão, que dá condição de entender melhor a necessidade e

legalidade desse projeto. No Paraná, o PT se posicionou de um lado, e o PSDB, de

outro. Aqui questionaram essa inversão de posição. Por que não nos aproximarmos,

de repente, do projeto do Paraná? Parece que lá se trata de 25%; então, seriam

recursos que não afetariam as pessoas que nos preocupam, principalmente as mais

pobres.

Vamos  chegar  lá  no  meu  Paraíso,  em  Guaxupé,  em  Jacuí,  onde  está  aquela

senhora cujo marido, que trabalhava no Estado faleceu. Ela tem um depósito  sub

judice que  ganhou  na  Justiça.  Como  ela  vai  receber?  Ela  está  apertada

financeiramente,  sofrendo.  Ela  vai  interpelar  o deputado:  “Deputado,  ajude-me”.  A

maioria  dos  deputados  votaram  contra.  Esquece  o  seu  dinheiro.  Provavelmente

muitos vão morrer e não terão acesso ao próprio dinheiro. Todos os deputados aqui

são apoiados por prefeitos que estão na forca, com a corda no pescoço. Quantos e

quantos estão aguardando vários depósitos judiciais caírem na conta? Ontem e hoje

estive com o prefeito de Claraval. Lá são R$2.000.000,00. Ele estava fazendo uma

contagem regressiva, deputado João Leite. O prefeito é muito sério, um cara honesto.

Aliás, ele é da Emater, e os vereadores são seus parceiros. Olhem, R$2.000.000,00

na mão daquele prefeito  seria muito bom para Claraval.  Eu lhe disse: “Juliano, o

projeto passou, dançou. Não terá mais jeito”. Esse dinheiro tem uma destinação. O

município, o órgão e a pessoa física ou jurídica estão aguardando esse dinheiro e vão

dançar. Essa é a realidade.

Gente, tem tanta coisa boa para ser feita pelo governo. Por exemplo, vamos falar

da MG-050. Até estranhei, pois o Pimentel esteve em Passos para ouvir o povo. A

vontade  do  povo  é  que  se  faça  um  grande  viaduto,  uma duplicação  boa.  Já  há

projeto,  e R$500.000.000,00 da empresa estão à  disposição,  dinheiro captado no

mercado internacional.  Mas o Pimentel  precisa fazer  o ajustamento do  contrato e

autorizar a obra ou mesmo falar  que não quer fazer a obra e mandar a empresa

embora para a Itália, que é a maior concessionária da Europa, e isso não vai lhe fazer

falta. Mas ele não anunciou isso em Passos. O pessoal de Passos não poderá mais

reclamar do passado. Agora, sim, têm o projeto, o dinheiro e a empresa. A questão é

apenas de decisão. Como o governador não anunciou a obra, para mim, nesse meio
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tem coisa que não estou conseguindo entender. O meu raciocínio está atrasado.

E os professores que lutaram tanto? A maioria dos professores que estão na busca

dos precatórios,  desses depósitos, são pessoas que têm problemas de saúde, de

família,  enfim,  problemas  financeiros.  Esqueçam.  Eles  não  terão  dinheiro.  Havia

R$1.190.000.000,00  aprovados  pelo  Banco  do  Brasil  em  uma  parceria  com  o

Anastasia, mas o banco não pagou. Entrou o Alberto, não pagou, mas ele entrou na

justiça  e  ganhou.  Aliás,  havia  uma multa  de  R$1.000.000,00 por  dia.  O  Pimentel

entrou,  parecia  que  estava  sobrando  dinheiro  no  Estado,  porque  ele  devolveu  o

dinheiro. Não pegou mais. Gente, se não precisou do dinheiro do Banco do Brasil

para fazer obras, por  que vai  buscar o dinheiro sagrado de pessoas que lutaram

tanto? Para o fundo do PT. Como dizia o Sávio Souza Cruz e o Rogério: “Raparam o

tacho e não vão deixar nada”. Mas o que está naquele tacho ali é dinheiro sagrado do

cidadão, das empresas e de pessoas que trabalharam e lutaram por isso.

Então,  a  nossa preocupação e o  nosso apelo:  vamos aprovar  o  substitutivo  do

deputado Bonifácio Mourão, assim dará tempo para fazermos uma discussão com

mais equilíbrio e justiça. Que possamos fazer desta Casa uma casa justa, honesta,

cristã, que não contrarie o sentimento do nosso povo. Muito obrigado.

O presidente  –  Com a palavra,  para  encaminhar  a votação do requerimento,  o

deputado Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  –  Sr.  presidente,  Srs.  Deputados,  prezados

convidados e telespectadores da TV Assembleia, estamos nessa batalha para tentar

impedir que se cometa o maior crime de lesa-pátria já perpetrado no Estado de Minas

Gerais. Sr. presidente, tentam rapar o tacho de maneira ilegal, confiscando dinheiro

privado, dinheiro das pessoas, dinheiro dos particulares.

O que são esses depósitos judiciais? Falei sobre isso mais cedo, mas é importante

repetir  para  os  que estão  nos  assistindo pela  TV Assembleia.  Darei  um exemplo

fictício apenas por razões didáticas. Se, por exemplo, a Cemig resolveu cobrar uma

fatura maior do que a que eu, como industrial, deveria pagar, cobrando uma multa,

terei de acionar a Justiça e fazer um depósito judicial. Não pago à Cemig, mas faço

esse depósito, para que a Justiça guarde esse dinheiro, pois discutirei judicialmente

com a empresa para sabermos quem tem razão. Ao final, se a razão for minha, esse
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dinheiro me será devolvido; se a Cemig tiver razão, esse dinheiro será dado a ela.

Mas o governo está tentando meter a mão nesse dinheiro, que é particular, e isso é

roubo,  como foi  dito  aqui.  Em síntese,  o projeto é para  isso.  Eles  querem que o

Parlamento  autorize  um  roubo,  para  que  o  governo  meta  a  mão  em  dinheiro

particular.

Foi falado sobre o Funpemg e o Funfip, mas isso é muito diferente, pois houve a

fusão  de  dois  fundos  previdenciários.  O  recurso  dessa  fusão  foi  mantido  com  o

objetivo de pagar as aposentadorias e as pensões, o que é muito diferente do que

estão querendo fazer agora. Eles querem meter a mão em dinheiro particular para

pagar as contas do governo. Não podemos admitir isso.

Portanto, Sr.  presidente, volto a insistir  que este não é o momento de votarmos

esse  projeto.  Temos  de  nos  debruçar  sobre  as  suas  consequências  jurídicas.

Encaminho contrariamente ao requerimento do deputado Rogério Correia, para que

possamos,  de  maneira  serena  e  com  propriedade,  discutir  esse  projeto,  e  os

senhores verão a necessidade de, ao final, rejeitá-lo.

Essas são as minhas palavras. Muito obrigado.

Prorrogação da Reunião

O presidente – A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta  reunião  até  às  13h59min.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do

requerimento, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas

e público que nos assiste pela TV Assembleia, novamente gostaria de cumprimentar o

pessoal nas galerias pela persistência em estar aqui e se manifestarem contra esse

monstrengo, essa aberração, que é o Projeto de Lei nº 2.173/2015, de autoria do

Fernando Collor  Pimentel,  como disse o cidadão das galerias,  do que gostei,  em

relação ao confisco que o Collor fez da caderneta de poupança dos brasileiros, que

nunca mais tiveram de volta o seu dinheiro com a correção exata.

Sr.  presidente,  o  Fernando Collor  Pimentel  pretende,  na  verdade,  cometer  uma

apropriação indébita.

Insisto: é crime. Mas se bem que, para quem está totalmente enrolado na operação

Anacrônimo, não seria novidade. Só que aqui tem roupagem de legalidade, deputado
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João  Leite.  Na  operação  Anacrônimo,  não,  lá  Fernando  Pimentel  está  sendo

investigado como chefe de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Empresas

fantasmas  espalhadas  por  todo  o  Estado  serão  objeto  de  audiência  pública  na

Comissão de Segurança Pública desta Casa, porque infelizmente mandam para cá

um projeto para dar uma roupagem de legalidade. Olhamos para os deputados da

base de governo e dissemos: que tristeza, eles vão cair no conto do vigário do PT

aqui, em Minas Gerais.

O  engraçado,  presidente,  é  que  lá,  no  Estado  de  Pernambuco  –  no  outro

encaminhamento do meu requerimento, disse que no Estado do Paraná a bancada

do PT rejeitou –, a bancada do PT, da base do governo, também rejeitou. E aqui, os

demais  deputados  que  formam  essa  coalizão  com  o  PT  vão  passar  por  esse

constrangimento, vão votar a favor de confiscar o dinheiro do particular? Em troca de

quê? Em troca de quê, as senhoras deputadas e os senhores deputados vão votar

essa matéria? É algo que não se admite. O presidente do Tribunal de Justiça... Os

deputados Lafayette de Andrada, Gustavo Valadares e Gustavo Corrêa falaram dos

inúmeros substitutivos, de tão bom que é o projeto que o próprio governo mandou. O

art. 9º do substitutivo estabelece o seguinte: “O Poder Executivo firmará termo de

compromisso com o Tribunal de Justiça para a implementação do disposto nesta lei”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vai firmar termo de compromisso

com  o  Poder  Executivo  para  confiscar  o  dinheiro  dos  depósitos  judiciais.  É  algo

inadmissível.  Qual será a confiabilidade que o litigante, usando o devido processo

legal,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  terá  no  próprio  Judiciário?  O  interesse  do

Judiciário em atrasar as decisões com o pagamento em definitivo das partes será

algo de dar arrepio.

A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo procurador-geral da República,

cuja relatora é a ministra Cármen Lúcia, estabelece o seguinte: “É lesão profunda aos

direitos  fundamentais,  mormente  o  da  razoável  duração  do  processo.  Em  termos

concretos,  portanto,  a lei  objeto dessa ação institui  um verdadeiro mecanismo de

empréstimo  compulsório  em  detrimento  das  partes  processuais,  com  direito  a

levantamento  de  depósito  judicial”.  Ou seja,  o  cidadão,  deputado  João Leite,  vai

penar com o Judiciário, deputado Carlos Pimenta, até obter uma decisão favorável.
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Depois que tiver a decisão favorável, o Poder Executivo poderá sacar o dinheiro. Daí

a pouco terá que mover nova ação para receber o dinheiro que conseguiu a duras

penas.

É crueldade o que os partidos aliados ao PT vão fazer aqui com o cidadão. Não é

com a Assembleia, não é com o Tribunal de Contas. Presidente, já fui indicado pelos

líderes do meu bloco para representar o Bloco Verdade e Coerência no debate que

acontecerá amanhã na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Vou

levar não só a ação, mas o voto apartado do deputado Bonifácio Mourão, a clareza

do confisco, a clareza da apropriação indébita que é essa matéria. Disse a um ilustre

deputado da base de governo:  Aqui  está tudo inconstitucional? “Ah não,  a minha

posição é política, a minha posição não é pela legalidade”. Mas na PEC nº 35 todo

mundo discutia a constitucionalidade. Cadê os constitucionalistas? Despareceu todo

mundo. Tem deputado aqui que é advogado.

Já estou encerrando, presidente. Tem deputado aqui que é advogado. Como ele vai

explicar para a parte que venceu a causa que, na hora de resgatar o dinheiro do seu

cliente, não vai conseguir, porque ajudou a votar, deputado Carlos Pimenta, a favor

do confisco, dessa apropriação indébita?

Os deputados que votarem favoravelmente a esse projeto vão cometer crime de

lesa-pátria. E pior: com a condescendência do presidente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, que está careca de saber da aberração jurídica que é essa matéria.

Presidente,  encerro  dizendo  o  seguinte:  os  nomes  de  suas  excelências  serão

expostos  ali,  ou  seja,  quem  votou  contra  e  quem  votou  a  favor.  Presidente,  o

requerimento do deputado Rogério Correia é chamado de requerimento rolha, tem o

objetivo de impedir o debate, a discussão, a fim de que não haja votações destacadas

de  outras  matérias  que  possam  fazer  qualquer  tipo  de  inversão.  Esse  é  o

requerimento antidemocrático do deputado Rogério Correia.

O  presidente  –  Em  votação,  o  requerimento  do  deputado  Rogério  Correia.  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
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pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Doutor Wilson Batista – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Presidente, quero retificar o meu voto; registre o

meu voto “não”.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Votaram “não” 10

deputados.  Está  ratificada  a  aprovação  do  requerimento.  Com  a  aprovação  do

requerimento do deputado Rogério Correia, ficam prejudicados três requerimentos do

deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da preferência na votação, de

modo que o Substitutivo nº 1 seja apreciado em primeiro lugar, de modo que o projeto

seja apreciado em primeiro lugar, e de modo que o Substitutivo nº 2 seja apreciado

em  último  lugar,  respectivamente,  e  um  requerimento  do  deputado  Gustavo

Valadares, solicitando que o Substitutivo nº 5 seja apreciado em último lugar.

Registro de Presença

O presidente – Registramos a presença, em Plenário, do nosso ex-embaixador do

Brasil em Cuba, Tilden Santiago.

Votação do Projeto de Lei nº 2.173/2015.

Questão de Ordem

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Presidente,  antes  de  o  deputado  João  Leite

encaminhar, quero saber o seguinte: vamos votar o Substitutivo nº 5, do deputado

Tiago  Ulisses?  Apareceram  tantos  substitutivos  que  este  parlamentar  ainda  não

conseguiu entender.

O presidente – Sim, o Substitutivo nº 5. Com a palavra, para encaminhar a votação

do projeto, o deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite*  –  Sr.  Presidente,  até  nos  perdemos  com  a  falta  de

planejamento deste governo. Aliás, o secretário de Planejamento está na praia, está

lá no Sul da Bahia. É muito bonito o Sul da Bahia, Porto Seguro, Belmonte, Santo
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André,  Santa  Cruz  Cabrália,  aonde  chegaram  os  portugueses.  O  secretário  de

Planejamento do governo do PT está lá na praia.

Por  isso,  toda  hora  chega  um  substitutivo  aqui.  O  requerimento  que  eles

apresentaram agora para a Assembleia Legislativa não discutir e não encaminhar a

votação foi demais: mordaça na Assembleia Legislativa. Vejam onde chegamos. Um

partido que falava sobre democracia. Gostam de falar que desejam governar ouvindo.

Ouvindo quem? Um requerimento rolha. A população não pode se manifestar. Votam

um projeto a toque de caixa.  É dessa maneira que se faz num parlamento? Não

existe nada mais contraditório do que o PT. É a contradição.

Farei uma correção. Um deputado veio dizer que essa dívida, paga pelo governo de

Minas ao federal, é do governo passado. Eles adoram isso, não é? Falar de herança

maldita. Estou vendo a luta no Rio Grande do Sul, onde o Tarso Genro, do PT, meteu

a mão no depósito judicial. Agora, o PMDB, no Rio Grande do Sul, que antes era

contra, também está metendo a mão. Agora, o PMDB tem a secretaria da Fazenda e

já meteu a mão em R$450.000.000,00 no Rio Grande do Sul. O que o PMDB diz?

Que é por causa da herança maldita do PT. É muito interessante, não é? A herança

maldita do PT faz com que o PMDB, no Rio Grande do Sul, tenha de meter a mão em

depósito judicial.

Há muitas  coisas absurdas, como mães com crianças tentando receber  pensão

alimentícia para os filhos. O governo do PMDB, no Rio Grande do Sul, meteu a mão

em pensão alimentícia. É algo inaceitável. O PMDB vem aqui dizer que essa dívida é

do governo  passado.  Ora,  meu querido  Jorge Caixeta.  Eu estava aqui  em  1995,

quando votamos. Essa dívida é do governo do PMDB, do Sr.  Newton Cardoso. É

dívida internacional. Foi preciso juntar tudo para o governo federal pagar as dívidas

dos governos passados.

Está ruim a taxa? O governo federal do PT é agiota. Impõe aos estados uma taxa

terrível, que os estrangula. Por que o PT não muda a taxa? Quando isso foi tratado,

em 1995, era uma boa taxa. Entretanto, mudou com o tempo. Temos de ouvir isso

aqui. Essa dívida é do Sr. Newton Cardoso, do PMDB. Os mineiros estão pagando

com suor e agora vão entregar pensão alimentícia, precatório de viúva e coisas já

vencidas. Vão ter de entregar tudo. O pobre entregará para o governo do PT, com o
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secretário de Planejamento na praia. Estamos aqui, ninguém almoçou. Cidadãos e

cidadãs estão aqui manifestando. Amanhã, estarão na OAB.

Chamo todos para o dia 16 de agosto, quando acontecerá a maior manifestação

deste país contra o governo do PT. Uma manifestação contra o que fizeram com a

Petrobras,  que  foi  roubada;  contra  o  que  fizeram  com  Minas  Gerais.  Deputado

Sargento Rodrigues, estamos convocando o Sr. Otílio Prado, o Sr. Alexandre Allan

Prado  e  o  Sr.  Gustavo  Daniel  Prado,  diretor  de  Negócios  da  Prodemge,  para

esclarecer  as  relações  das  empresas  BBC,  Raven  Import  &  Export,  AAP,  QA

Consulting, íntima da consultoria de Pimentel. Têm que vir aqui explicar com Pimentel

a respeito da campanha para o governo.

Queremos saber quem está pagando ao Sr. Kakay, advogado do PT. Só de mexer

nos  papéis,  foram  R$800.000,00.  Quem  paga  ao  Kakay?  E  à  Mantiqueira

Comunicação  e  Marketing?  Outro  dia  fui  a  São  Paulo  ver  onde  ficava  essa

consultoria.  Em  um  apartamento  em  Higienópolis.  E  ganhou  R$1.500.000,00  da

campanha do Pimentel. Isso é escândalo. Vamos entregar dinheiro a esse homem?

Gostaria apenas de lamentar o requerimento-rolha apresentado pelo PT, que não

quer  discutir,  mas  quer  que  todos  sejam  como  ovelhas  atrás  dele.  Não  vamos

entregar o dinheiro da viúva e do órfão ao Pimentel. Ele não é de confiança. Olhem

as contas dele.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* – Deputadas, deputados, gastarei os 5 minutos de

que disponho para tentar, pela última vez, no 1º turno, convencê-los a caminhar com

o nosso Bloco Verdade e Coerência,  votando “não”  ao projeto  do confisco.  Peço

licença, pois não vou me dirigir agora às galerias, às pessoas que nos assistem em

casa. O que me importa agora é o posicionamento das deputadas e dos deputados.

Quais as razões que temos para não aprovar esse projeto? Vamos começar pela

questão  da  constitucionalidade,  da  legalidade  do  projeto,  deputado  Lerin.  Esse

projeto é similar ao que foi aprovado e se tornou lei no Paraná, no Rio de Janeiro e no

Rio Grande do Sul. Nos três casos, está sendo arguida a inconstitucionalidade, por se

tratar de matéria de direito processual. Como consequência, a exclusiva competência

para se legislar sobre essa matéria é da União, do Congresso Nacional.
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V. Exas.,  que votaram contra uma emenda à Lei nº 100, usando como principal

argumento  a  inconstitucionalidade  e  deixando  desamparados  quase  90  mil

servidores,  devem  ser  coerentes  com o  seu  posicionamento  e  votar  contra  esse

projeto, pela clara falta de constitucionalidade ou pela sua inconstitucionalidade.

Mais do que isso, de acordo com a legalidade, trata-se de confisco buscar dinheiro

nesse  fundo  do  Judiciário,  que  não  pertence  ao  Estado,  que  não  pertence  aos

municípios, mas a particulares, a duas pessoas com demanda judicial e depósito em

juízo,  aguardando  a  sentença final,  para  que um dos  dois  busque esse dinheiro.

Deputadas e deputados, por essa razão, esse projeto é ilegal, é inconstitucional, é

confisco.

Entremos agora na análise do mérito, não só da legalidade, mas da moralidade. O

governo,  que  tomou  posse  dizendo  que  pegou  o  Estado  quebrado,  aumentou  a

máquina pública, provocou o inchaço da máquina pública. Depois disse que o Estado

possui  déficit  de R$7.000.000.000,00 e  aprovou nesta Casa um projeto  que gera

impacto  no  reajuste  do  salário  dos  servidores  da  educação  até  2018  de

R$13.000.000.000,00.  Só neste  ano foram R$1.000.000.000,00;  no  ano que vem,

mais R$3.000.000.000,00.

Por  que  vamos  pegar  dinheiro  de  particulares  para  dar  ao  Estado  sob  pena,

primeiro, de isso ser considerado inconstitucional, de ser considerado um confisco, e

assim será, para gastar de maneira irresponsável nos próximos dois ou três meses,

prorrogando  por  dois  ou  três  meses  apenas  o  risco  de  o  salário  dos  servidores

públicos estaduais ser atrasado?

Essa  é  outra  razão  que  me faz  chamar  as  senhoras  e  os  senhores  para  que

caminhem  conosco,  com  os  deputados  do  bloco  de  oposição,  para  que  não

aprovemos esse projeto.

Esta Assembleia tem agora em suas mãos a responsabilidade de não inviabilizar

um fundo de que não cabe a mim, não cabe às senhoras ou aos senhores dizer qual

será o destino, mas cabe à Justiça e a quem tem demanda no Judiciário. Conclamo

as senhoras e os senhores para que caminhem conosco. É o último apelo que faço

antes da votação em 1º turno.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Gil Pereira.

O deputado Gil Pereira* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, na mesma linha do que

os deputados da oposição estão falando aqui, quero dizer que na eleição passada

falou-se muito em todos os cantos, principalmente no Norte de Minas, e o deputado

Carlos Pimenta é testemunha disso, que teríamos muita facilidade em Minas Gerais.

Falava-se que o governo do Estado estava falido e não recebia ajuda, não recebia

apoio porque era do PSDB, e o federal, do PT. Chegando o governo do PT a Minas

Gerais e, em Brasília, mantendo-se o governo do PT, teríamos muitas facilidades.

Infelizmente, presidente, hoje, no Norte de Minas, temos uma seca muito grande.

Estive,  aliás,  com  o  ministro  da  Integração  Nacional  para  reivindicar  as  famosas

barragens de Jequitaí, de Congonhas e de Berizal, e o que ouço dizer no ministério e

na  Codevasf  é  que  somente  há  recursos  no  Ministério  da  Integração  para  a

transposição do Rio São Francisco.

Pergunto aos senhores: transpor o quê? Hoje o São Francisco está praticamente

um filete de água, e Três Marias estava segurando a água, pois realmente estavam

precisando gerar  energia.  Mas,  para  acudir  Sobradinho,  no  Nordeste,  tivemos  de

soltar a água de Minas Gerais.

Quero dizer com isso que Minas Gerais contribui com o governo federal, mas o

governo federal não contribui para com o governo do Estado. Se o governo federal é

alinhado ao governo do Estado, o que significam R$6.000.000.000,00 para o governo

federal ajudar o governador Fernando Pimentel? É o que foi dito na campanha, mas,

infelizmente, hoje não estou vendo esses recursos sendo canalizados para o governo

de Minas.

Nós somos contra, mas quero dizer que os recursos que estão sendo tirados do

particular para o Executivo Estadual deveriam, pelo menos, atender os cidadãos, os

municípios, a todos que moram nos municípios. Se o governo do Estado tem direito,

os municípios têm muito mais direito porque o cidadão mora no município.

Encerro minhas palavras dizendo que vamos votar contra esse projeto porque ele

não ajuda em nada o cidadão, não ajuda em nada Minas Gerais, porque será mais

um buraco que vão tirar do governo do Estado.
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Finalizando minhas palavras, quero concluir  o que o deputado João Vítor Xavier

falou:  João Vítor,  temos realmente de repassar recursos aos municípios, que não

podem ser aplicados somente no Estado.

Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Carlos Pimenta.

O deputado Carlos  Pimenta*  –  Sr.  Presidente,  caros  colegas  deputados,  minha

saudação especial aos nossos bravos representantes do povo de Minas Gerais que

se encontram nas galerias. Cumprimento o meu amigo Tilden, que aqui se encontra,

grande  embaixador  do  Brasil,  homem  de  bem,  mineiro  da  gema.  A você  o  meu

abraço.

Estamos encaminhando esse projeto em 1º turno, e acredito que, dentro de alguns

dias, resolveremos essa questão. Quero somente dizer que continuo firme e convicto

do meu voto “não” a esse projeto.  Discutindo com alguns companheiros, eles me

disseram que o projeto será importante para o caixa do Estado, facilitará a execução

de algumas  ações,  de  algumas  obras,  dará  um fôlego maior  ao  governo.  Mas  é

importante que os senhores parlamentares entendam que esta é a Casa das leis, e

aqui temos a obrigação principal de analisar os projetos do Executivo e de elaborar as

nossas leis. Esta é a Casa Legislativa, é a mãe das leis, é onde discutimos as leis.

Deputado  Sargento  Rodrigues,  V.  Exa.  brilhantemente  concluiu  o  curso  de

advocacia  e  estará  nos  representando  amanhã,  na  OAB.  É  importante  que  as

pessoas entendam que estamos votando um projeto ilegal, porque contém vício de

origem, portanto nasceu ilegal. Nunca vi, durante o exercício de meus mandatos, um

projeto  assinado  pelo  governador  e  pelo  presidente  de  outro  Poder,  no  caso,  o

presidente do Tribunal de Justiça. Ou se encaminha um projeto do Executivo ou um

do Legislativo. Respeito muito o Poder Judiciário, mesmo porque meu pai foi juiz de

direito.  Minha formação é medicina,  este ano completo  37  anos de formado pela

nossa Unimontes, mas vivi em uma casa onde se respirava justiça dia e noite. Meu

pai trabalhava como juiz; começou em São Tomás de Aquino, no Sul de Minas, depois

foi  para  Francisco  Sá.  Meu  querido  e  saudoso  pai  Dr.  Lourenço  Pimenta  de

Figueiredo terminou sua vida como juiz em Montes Claros. Ele nos dizia que lei é lei,
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não há como dela se desviar. Como um projeto pode ser legal em um Estado e ilegal

em outro? Que justiça é essa? Quem pagará essa conta não somos nós, mas, sim,

as pessoas que estão em processo judicial. E a nossa Justiça, que infelizmente é

lenta, foi deixando os processos se acumularem, chegando a esse bolo. Grande parte

desse bolo pertence às prefeituras.

É lá na primeira instância, é lá na comarca que se inicia o processo, que depois

deságua no Tribunal  de Justiça.  Como os deputados votados em Belo Horizonte,

muitos com mais de 30 mil ou 40 mil votos, vão explicar isso, sendo que grande parte

desse dinheiro é da prefeitura de Belo Horizonte, para fazer obras? É da prefeitura de

Montes Claros, Uberaba, Uberlândia; da Uberaba, do Tony; da Uberlândia, de vários

companheiros, de Divinópolis.  Aliás, o prefeito de Divinópolis,  como presidente de

uma frente de prefeitos, já recorreu à Justiça.

Termino, Sr. Presidente, fazendo esse apelo. Eu vou descer, vou me assentar ali e

votarei “não”, mas não vou ficar com a minha consciência pesada por ter votado a

favor de um projeto ilegal e contra o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Meu  caro  presidente  Adalclever  Lopes,  demais

parlamentares aqui presentes, neste momento solicito à assessoria da Mesa que me

encaminhe a proposição, até porque estamos encaminhando o Projeto nº 2.173/2015,

do  governador  Fernando  Damata  Pimentel,  que  é  filiado  ao  Partido  dos

Trabalhadores  e  foi  ministro  da  presidente  Dilma Rousseff.  Possivelmente  grande

parte dos problemas que a economia brasileira vem enfrentando é fruto de ajustes

fiscais  realizados de forma equivocada por  ele,  visando sobretudo à reeleição da

presidenta Dilma Rousseff. E penso eu que hoje, a uma hora dessa, ela deve estar

chegando à Rússia, no Aerolula, para participar da reunião do Brics, depois de uma

escala em Portugal, com certeza para tomar vinho local e comer um belo bacalhau.

Estamos aqui para encaminhar contrariamente ao Projeto de Lei n° 2.173, que foi

publicado no  Diário do Legislativo no dia 26/6/2015. E, como diz o deputado João

Leite, deputado Sargento Rodrigues, é o projeto Ben Johnson. Ele é da época do

deputado João Leite. Na minha época, sou um deputado um pouco mais novo, eu
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poderia dizer que é o projeto Usain Bolt, o jamaicano recordista mundial dos 100m

rasos.

No projeto, o governador faz questão de enfiar a faca no pescoço deste Poder. E

chamo a atenção de cada um dos senhores deputados e deputadas presentes, pois

não  podemos  votar  esse projeto  sob pressão,  como o  governador  do  Estado de

Minas Gerais tem feito com cada um dos senhores e senhoras. É fundamental para a

democracia do País a independência dos poderes. O Executivo está ali para executar,

o Judiciário para julgar, e cada um dos senhores e senhoras, como eu, para legislar.

O governador  coloca nas  suas  razões,  presidente  Adalclever  Lopes,  que,  caso o

projeto não seja aprovado até agosto de 2015, haverá contingenciamento sobre os

pagamentos,  proventos  e  repasses  para  os  demais  poderes.  E,  quando  fala  em

demais poderes, quis deixar claro que é apenas o Poder Legislativo. Quis ameaçar a

Assembleia, deputado Felipe Attiê; não vai passar o recurso para que o presidente,

que tão bem tem dirigido esta Casa, possa pagar os funcionários em dia, como é a

prática desta Assembleia,  e que não ocorrerá no governo daqui  a alguns meses.

Somos favoráveis aos reajustes salariais que o governador tem dado aos servidores,

mas ele o tem feito de forma irresponsável.

Espero  que  os  senhores  e  senhoras  tenham  consciência  e  não  prejudiquem

milhares e milhares de mineiros, que terão seu dinheiro confiscado. O governador vai

rapar o tacho, como diziam alguns parlamentares aqui.

Não podemos permitir isso, porque esse dinheiro é para pagar conta de campanha.

Ele vai conceder de um lado e retirar do outro. Depois que ele tomar, o Zezinho e a

Mariazinha,  que  estão  em  litígio,  não  irão  ver  esse  dinheiro.  Possivelmente,  vão

entrar na fila de precatório, e a oitava geração ficará esperando esse dinheiro. Esse

dinheiro não é do governo do Estado.

Abro um parêntese para dizer  que,  se o governador  tivesse dito  que estaria  se

apropriando dos recursos do governo do Estado em litígio, com certeza teria o apoio

dos deputados da oposição. Mas ele quer prejudicar o cidadão carente, que trabalha

duro,  ao contrário de alguns companheiros politiqueiros que a esta hora estão na

praia.  Quero pedir  a cada um dos senhores que votem com consciência,  que se

lembrem dos milhares de eleitores que os colocaram aqui  para representar Minas
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Gerais.  Não votem a  favor  de  um projeto  que não  é  constitucional,  já  que cabe

apenas à União legislar sobre o assunto. Vamos votar contra esse projeto para não

prejudicar milhares de mineiros.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Antônio Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Retorno a esta tribuna, mais uma vez, para

me manifestar a respeito do substitutivo do deputado Bonifácio Mourão. Quero dizer

que o governo está concentrando ações de forma equivocada.

Darei um exemplo claro. Vejam que país maluco é o nosso! Temos um potencial tão

grande na área de energia solar, que já foram investidos milhões nessa área. Agora,

colocaram equipamentos para fazer uma rede de distribuição, mas ela não existe.

Como pode haver tanta falta de planejamento e gestão? Estão fazendo uma usina

hidrelétrica em Belo Monte, deixando as pessoas em uma situação muito complicada,

com a desapropriação de áreas indígenas e de florestas. Como lá é uma região de

pouco consumo de energia, essa energia tem de ser transportada para Minas Gerais,

São Paulo, Bahia, e é preciso fazer uma rede de transmissão até esses pontos mais

habitados. Para nós, da região, está sendo até bom, porque teremos uma rede de

transmissão que além de trazer energia também vai gerar emprego. Na cidade de

Ibiraci,  haverá  um  investimento  muito  grande  na  subestação;  isso  vai  gerar  um

investimento de quase R$2.000.000.000,00. E essa energia tem que vir para cá, ela

vai passar em Pará de Minas, Luz e São Roque de Minas, cujo prefeito estava nos

visitando há pouco e está apavorado com a criminalidade na sua cidade. Essa rede

tem que passar em Ibiraci, Sacramento, São Roque de Minas, Bambuí e vem em

direção a Ouro Preto, Monlevade, Itabirito até Belo Horizonte. Pasmem os senhores!

A empresa se instalou na cidade de Arcos, que é um ponto-meio, ou seja, lá haverá

a linha de transmissão para os dois lados. Então, ela contratou mais de 300 pessoas

e já as demitiu, porque o governo não tem planejamento. Mas o que o Estado tem a

ver com isso? Tem tudo a ver, porque falta apenas uma licença de instalação, que as

outras já têm. As outras fizeram isso na época do governo de Anastasia e Aécio, os

quais, confesso, não fizeram um bom mandato no tocante à área de meio ambiente.

Os governos pecaram, e pecaram muito.
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Havia uma sede na Rua Rio de Janeiro, um ponto estratégico do meio ambiente

para os projetos especiais do Estado que teriam grandes investimentos e teriam um

retorno muito mais rápido. Eles seriam separados, e o Sr.  Luciano, que fazia um

belíssimo trabalho, imediatamente tomava as providências.

Havia um projeto na minha região, na cidade de Guaranésia, da Alfagomma, pois

não conseguiam uma licença há dois anos. Fui lá com o Luciano, e, em 15 dias, a

licença estava na mão. Agora não temos nem a quem recorrer.

Poderiam investir  2  bilhões no Estado de Minas Gerais  para levar  energia para

todos os lados. Quem sabe assim poderiam diminuir o preço da energia, que deve ser

a mais cara do mundo? Mas, por simples falta de ação do governo, por falta de uma

concentração,  por  falta  de  uma  priorização...  Isso  é  igual  ao  que  acontece  na

fazenda, no sítio ou em casa: não dá para fazer tudo, temos de priorizar o que traz

desenvolvimento  e  crescimento.  Mas  estão  priorizando  tirar  o  dinheiro  do  povo

trabalhador. Estão priorizando pegar o dinheiro fácil. É só votar aqui e repassar ao

caixa único. Gente, investimento é importante e vamos precisar dele mesmo, mas

existem  muitos  outros  caminhos,  começando  pela  credibilidade  do  governo  para

buscar investimentos internacionais. Isso existiu nos governos Aécio e Anastasia. O

Estado estava falido, estava quebrado, mas fez um saneamento, buscou credibilidade

e investiu bilhões e bilhões levando rodovias para 219 municípios. Faltaram só seis

municípios. Sabe por que esses seis municípios não fizeram a execução de rodovias,

deputado Felipe Attiê? Porque ali era uma rodovia federal. O governo federal não deu

conta  disso.  O  deputado  Emidinho,  que  é  meu amigo e  meu companheiro  lá  da

região,  sabe disso.  De Bom Jesus da Penha a Alpinópolis,  gente,  um projeto  de

143km, pegando lá na cidade de São Sebastião de Paraíso.

Estou  encerrando,  presidente.  São menos  de 10km, mas o  governo Dilma está

inerte, e o povo está comendo poeira. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê* – Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  vamos votar “não” a

esse projeto que prevê a utilização dos depósitos judiciais de terceiros pelo Estado de

Minas  Gerais.  Temos  uma  nota  de  protesto  do  Colegiado  Permanente  dos
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Presidentes dos Tribunais de Justiça,  que divulgou na segunda-feira,  dia 18,  uma

nota oficial na qual repudia o projeto de lei do senador José Serra. Mas o Serra só

utiliza  os  recursos  tributários  de  ações  contra  o  Estado,  nas  quais  a  pessoa  foi

notificada, multada e está demandando. Imaginem o que o projeto do Pimentel diz:

pega tudo, até os municípios, a D. Maria e o Sr. João.

Nesses  dias,  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  nos  enviou  um  projeto  para

mandar recursos ao colegiado dos tribunais e sobre a mensalidade que o tribunal tem

de pagar para pertencer ao colegiado dos Tribunais de Justiça. Tiraram uma foto,

fizeram um protesto  dizendo que isso  é  ilegal,  que é  inconstitucional,  que fere  a

autonomia do Judiciário etc. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais pertence a esse

colegiado dos tribunais e recomenda que se tenha cuidado para não entrar nessa

conversa  que  está  havendo.  A solução  que  os  Estados  estão  encontrando  para

conseguir  um empréstimo sem contabilizá-lo  na Lei  de  Responsabilidade Fiscal  é

usar dinheiro de terceiros sem a autorização deles; ou seja, fazendo todo tipo de

ilegalidade à Constituição Federal e à Lei nº 4.320, de 1964, que é lei orçamentária,

fazendo todo tipo de ilegalidade que possa haver.

São bilhões de reais. O que adianta o Joaquim Levy cortar 20 bilhões, 30 bilhões da

economia? Isso não adianta porque Minas Gerais saca 6 bilhões e gasta, o Paraná

gasta mais tanto, o Rio Grande do Sul gasta mais tanto. Quando vão verificar, os 26

estados  gastaram 80  bilhões.  Então,  o  ajuste  fiscal  do  Joaquim Levy vai  para  a

descarga porque os estados não se ajustam e vão atrás até do dinheiro de terceiros

para  quitar  rombo  em  conta.  Não  cortam  despesas,  não  ajustam  suas  contas,

continuam a conceder aumento sem ter dinheiro em caixa.

E aí mandam esses projetos com essas mensagens ameaçadoras dizendo que, se

não pegar o dinheiro de terceiros, não tem como pagar a folha de pagamento de

agosto. Isso é estranho, porque o Estado veio aqui, deu um aumento da ordem de

mais  de  R$5.000.000.000,00  aos  servidores  públicos  nesses  primeiros  meses  e

agora  não  tem  dinheiro.  É  preciso  ter  uma  boa  administração.  Realmente,  o

planejamento na Bahia, deputado João Leite, é dança na garrafa, Olodum, é bater

bumbo. O planejamento na Bahia é capeta, vodca, batida. Na Bahia não se acha

nada que seja válido em termos de organização financeira, de responsabilidade fiscal,
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de  boa  gestão  do  Estado.  O  PT  está  fazendo  uma  gestão  temerária,  arriscada,

perigosa no Estado de Minas Gerais. Isso não vai terminar bem porque a hora é de

contenção, a hora é de estratégia. Precisamos fazer uma administração segura. Não

podemos desfazer o ajuste fiscal do Levy, senão a inflação não abaixa. Esse dinheiro

que os Estados estão sacando vai para a economia, alimenta o processo inflacionário

através do aumento dos meios circulantes, que é um tipo de inflação capitaneada

pela inflação inercial, capitaneada pelo reajuste dos preços públicos, que é outro tipo

de inflação,  porque o Estado vem reajustando seus preços  públicos,  e  assim  vai

fazendo um conjunto,  na verdade uma grande feijoada inflacionária para roubar o

dinheiro dos mais pobres. O governo fecha suas contas com o imposto inflacionário,

fecha  suas  contas  com  esse  imposto  injusto  que  concentra  a  renda,  impede  a

distribuição da riqueza e faz o Brasil afundar-se na inflação. Não a esse projeto que

confisca o dinheiro de terceiros, a essa irresponsabilidade fiscal dos estados, num

momento difícil em que a Nação precisa do aperto e do arrocho. Mas o PT não tem

moral nem credibilidade para fazer isso. O Brasil não sai da crise e não vai sair da

inflação. Infelizmente, é o que eu estou vendo.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* – Sr. Presidente, deputados, telespectadores da

TV Assembleia,  já  estamos  na  fase  de  votação.  Em  alguns  minutos  entraremos

efetivamente na votação desse projeto, e lastimo a pressa com que o governo quer

tratorar para rapar o tacho, de maneira ilegal, das pessoas e do cidadão privado.

Quero chamar a atenção para um tópico ao qual as pessoas não estão atentas. Já

sabemos que o objetivo do projeto está muito claro: rapar o tacho metendo a mão no

dinheiro  dos  particulares.  Ocorre  um  fato  aqui  que  foi  pouco  divulgado.  Nos

municípios,  nas  comarcas  iniciais  existem  milhares  e  milhares  de  processos

envolvendo  municípios  e  particulares,  envolvendo  sobretudo  processos  de

desapropriação. Muitas vezes o município, para abrir uma rua, entra dentro de um

lote de particular. Ele arbitra o valor do lote, geralmente muito aquém do valor efetivo.

O proprietário do lote entra na justiça e não tem como impedir que a rua passe por ali,

mas tem como discutir judicialmente o valor efetivo do lote. Esse dinheiro é de um
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particular. E são milhares e milhares de processos desse tipo que existem em toda

Minas Gerais. É nesse dinheiro que o governo do Estado está querendo meter a mão

e rapar o tacho. É apropriação indébita. É crime. É isso que se está a querer fazer

neste momento. Portanto, presidente e deputados, os argumentos já foram trazidos à

exaustão. Não podemos votar esse projeto agora. Quero conclamar os deputados

que aqui estão a votar “não” a esse projeto, porque ele presta grande desserviço ao

povo mineiro. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  quero  fazer  um  esclarecimento  já  que  o  deputado  Bonifácio  Mourão

também  o  fez  anteriormente.  Venho  falar  da  nossa  luta  nesse  processo  de

encaminhamento  acompanhado  pelas  galerias.  Estamos  nos  revezando  nesta

tribuna,  o tempo todo,  para tratarmos de dois  requerimentos e,  agora,  do próprio

processo de votação. Fizemos o possível para que o governo recue nessa votação.

Essa é a forma que o Bloco Verdade e Coerência, que compõe a oposição nesta

Casa, está usando para impedir esse crime de apropriação indébita, que o governo

do  Fernando  Pimentel  da  Dilma,  do  Vaccari  e  do  PT  está  cometendo  em  Minas

Gerais. Isso não é novidade nenhuma no governo da presidente Dilma Rousseff, do

Partido dos Trabalhadores.

Acabei de acessar, em meu celular, a página  on line da  Folha, e pude ver que a

inflação, nos últimos 12 meses, está batendo na casa dos 9%. A mentirada que a

Dilma falou na sua campanha veio por  água abaixo.  Esse é o governo do PT.  A

mesma matéria da Folha também traz o recuo na geração de emprego na indústria,

da ordem de 60%. Isso está na Folha e foi divulgado pela Confederação Nacional das

Indústrias – CNI.

Em Minas Gerais, o PT ainda insiste em cometer o crime de apropriação indébita.

Deputado Doutor Wilson Batista, insistimos na tese do crime de apropriação porque o

Estado não pode se apropriar disso. Como o Estado pode tomar algo de alguém? Ele

só pode fazer  isso  no  devido  processo legal.  Entretanto,  esse projeto,  que é  um

projeto de deputados estaduais  do  governo do Estado,  quer abocanhar  depósitos
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judiciais  que não  pertencem ao governo do Estado.  É dinheiro  de  particular,  que

pertence ao particular.

A  verdade,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  é  que  precisamos  dar  ênfase  à

responsabilidade do Tribunal de Justiça. Já disse isso aqui. O Tribunal de Justiça está

se coadunando com esse tipo de ação de Fernando Pimentel da Dilma, do Vaccari e

do PT. Sempre precisamos dizer que é do Fernando Pimentel da Dilma, do Vaccari e

do PT, primeiro porque a Dilma é um desastre para o País. Mentirosa.

A conta de luz já subiu quatro vezes, e a gasolina, duas vezes. A inflação disparou,

e houve recuo na geração de empregos. Mentiras, mentiras e mais mentiras foram

pregadas na campanha do governo do PT, e aqui isso não é diferente. Esse projeto é

uma  aberração,  mas  não  porque  os  senhores  da  base  do  governo  não  têm

conhecimento de que ele é inconstitucional, viola os Códigos Civil e de Processo Civil

e também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria que algum deputado da base

do governo viesse nos explicar como ficará a ordem cronológica do pagamento dos

precatórios  depois  que  o  dinheiro  cair  nesse  fundo.  Qual  deputado  da  base  do

governo vai me trazer essa explicação sobre a ordem do pagamento dos precatórios,

do dinheiro dos cidadãos que está lá e da pensão alimentícia?

Por isso deputado estadual não tem competência para legislar sobre essa matéria.

Consta no art. 100 da Constituição da República quem regula o precatório. O Tribunal

de Justiça tem o dever constitucional, deputado Bonifácio Mourão, de fiscalizar essa

ordem. Vejam o que o tribunal está fazendo: botando tudo no mesmo balaio. Então,

quero dizer a V. Exa que, além do crime de apropriação indébita que o Fernando

Pimentel  da  Dilma,  do  Vaccari,  do  PT  está  cometendo,  ele  ameaçou,  sim,  a

Assembleia. O presidente do Tribunal de Justiça e o governador Fernando Pimentel

mandaram  ameaças  para  a  Assembleia:  “Se  vocês  não  votarem,  não  terão  o

duodécimo, que é constitucional”. Está escrito aqui, deputado Durval Ângelo. Não fui

eu que falei. Escreveram e assinaram. É isso que Fernando Pimentel está fazendo

com este Poder: subjugando, deixando o Poder de joelhos. Contra isso, os deputados

devem reagir, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Bonifácio Mourão.
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O deputado Bonifácio Mourão* – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

voltamos à tribuna para sustentar nosso entendimento e cumprir nosso dever com

relação  a  esse  projeto.  Estamos  acabando  de  ouvir  o  ilustre  deputado  Sargento

Rodrigues referir-se à ordem cronológica de pagamento de precatórios. Eu não quero

nem  falar  em  ordem  cronológica,  deputado  Sargento  Rodrigues,  até  porque  não

sobrará dinheiro para pagar  precatório.  Os R$6.000.000.000,00,  com certeza,  irão

para  outros  fins,  e  não sobrará  dinheiro  para pagar  dívida pública.  A alegação é

sempre a culpa que colocam nos três últimos governos, quando, na verdade, como

demonstrou o deputado João Leite,  essa é uma herança de mais de 50 anos.  O

problema da  dívida  pública,  deputado  João  Leite,  se  deve  também ao  fato  de  o

governo federal cobrar de Minas juros de 7,5% e mais o índice de correção do IGP-

DI, que é um verdadeiro absurdo. Tentaram trocá-lo pelo IPCA, mas não conseguiram

porque a presidente Dilma Rousseff engavetou o projeto.

Então, o problema principal é esse, e ele explica por que a dívida vem aumentando

dia a dia. Não vemos nenhum empenho do governador Pimentel do PT em negociar a

dívida de Minas Gerais. Até agora vimos o governador de São Paulo se empenhado

nisso, e o governador do Estado do Rio de Janeiro da mesma forma. Contudo, não

estamos  vendo  o  governador  Fernando  Pimentel  se  empenhar  para  negociar  o

pagamento da dívida pública de Minas Gerais. Ele manda agora um projeto açodado,

de afogadilho, para votar em cima da perna, falando que é também para pagar a

dívida pública de Minas Gerais.  Ele nem sequer procura negociar a dívida. Então

estamos aqui dando todos os fundamentos jurídicos e provando por A mais B que

isso não é constitucional.

Não sei se o deputado João Leite já leu sobre a situação da Assembleia Legislativa

de São Paulo, quando o PT desse estado repete os argumentos que usamos nesta

tribuna. Vamos ler um trecho sobre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

“A  Bancada  do  PT  votará  contra  o  Projeto  de  Lei  nº  903/07  e  questionará

judicialmente  a  constitucionalidade  da  propositura  encaminhada  pelo  governador

José Serra, à época. O líder da bancada, Simão Pedro, do PT, explica que o projeto é

inconstitucional, primeiro porque se trata de depósito judicial entendido como matéria

processual.” Eles estão falando, do princípio ao fim, que a bancada do PT de São
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Paulo fala a mesma linguagem, que isso é matéria processual regida pela lei federal

sobre a qual estamos falando aqui, a Lei nº 11.429.

A competência é da Constituição Federal. Está no art. 22, inciso I. Estamos vendo a

bancada do PT falar a mesma coisa. Estamos sendo enfáticos. Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  estamos  insistindo  em  que  não  cometamos  esse  absurdo,  essa

aberração  jurídica  que  é  afrontar  ostensivamente  a  Constituição  Federal.  Não

podemos, por uma lei estadual, revogar uma lei federal. É o princípio da hierarquia

das leis.

A hierarquia das leis: primeiro, a Constituição Federal; segundo, a lei complementar;

terceiro, as leis ordinárias federais; depois é que vêm as leis estaduais. No entanto,

aqui  na  Assembleia,  uma  lei  estadual  está  revogando  uma  lei  federal.  Por  isso

votaremos contrariamente a esse projeto, com muita tranquilidade e segurança.

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que

solicita a votação destacada das Emendas nºs 6, 8, 21, 22 e 24. A presidência defere

o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares em que solicita a votação

destacada das Emendas nºs 25, 33, 44, 52 e 55. A presidência defere o requerimento,

de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o Substitutivo nº 5, salvo emendas e destaques.

– Registram “sim”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa –

Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gilberto  Abramo  –  Glaycon  Franco  –  Hely
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Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair  Nogueira – João

Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos –

Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

– Registram “não”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares –

Ione  Pinheiro  –  João  Leite  –  João  Vítor  Xavier  –  Lafayette  de  Andrada  –  Luiz

Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

O deputado João Alberto – Sr. Presidente, voto “sim”.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Voto “não”, presidente.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 50 deputados. Votaram “não” 17

deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 5, salvo emendas e destaques. Com a

aprovação do Substitutivo nº 5, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 a 4 e as

Emendas nºs 1, 27 e 62. Em votação, as Emendas nºs 2 a 5, 7, 9 a 20, 23, 26, 28 a

32, 34 a 43, 45 a 51, 53, 54, 56 a 61 e 63 a 65.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos Arantes – Arlen Santiago – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta –

Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Felipe  Attiê  –  Gil  Pereira  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada –

Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa –

Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gilberto  Abramo  –  Glaycon  Franco  –  Hely

Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair  Nogueira – João

Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago –
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Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Thiago Cota – Tiago Ulisses –

Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não” 50 deputados. Estão

rejeitadas as Emendas nºs 2 a 5, 7, 9 a 20, 23, 26, 28 a 32, 34 a 43, 45 a 51, 53, 54,

56 a 61 e 63 a 65. Votação da Emenda nº 6. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* – Sr. Presidente e Srs. Deputados, serei breve.

Assistimos aqui ao triste espetáculo da aprovação do projeto de lei do confisco de

recursos particulares.  Aprovado o projeto,  cabe a nós tecer  algumas emendas na

tentativa de, pelo menos, aperfeiçoá-lo.

De acordo com o projeto original, esse dinheiro irá para a farra pública do governo e

para o pagamento de alguns custeios do próprio tribunal. Inserimos uma emenda no

art. 1º para que, de vez que esse recurso será subtraído dos depósitos judiciais, seja

utilizado também para a instituição do auxílio-saúde dos servidores do Tribunal de

Justiça. Esse é o teor da emenda. Ao art. 1º, que define onde serão aplicados esses

recursos, queremos que seja acrescida a instituição do auxílio-saúde aos servidores

do Tribunal de Justiça. Agora não haverá mais desculpas de que não há recursos,

pois estão metendo a mão em R$6.000.000.000,00. A desculpa que havia antes, do

Tribunal  de  Justiça,  para  que  não  fosse  criado  o  auxílio-saúde  para  os  seus

servidores,  era  a  falta  de  recursos.  Como  estão  metendo  a  mão  agora  em

R$6.000.000.000,00, essa desculpa não mais existe. É mais do que justo criar esse

auxílio-saúde, assim como fez a Justiça Federal para os seus servidores. Esse é um

pleito  muito  justo  do  sindicato.  Agora há  recursos para  isso.  Todos os deputados

devem votar a favor dessa Emenda nº 6 de nossa autoria. Muito obrigado, presidente.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Pela liderança de governo, encaminho contrariamente

à emenda.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 6.

– Registram “sim”:
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Antônio Carlos Arantes – Arlen Santiago – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta –

Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Felipe  Attiê  –  Gil  Pereira  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada –

Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu

Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Durval Ângelo

– Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira –

Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Hely Tarqüínio –

Inácio Franco – Iran Barbosa – Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados.  Votaram “não”  48 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 6. Votação da Emenda nº 8. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Carlos Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta*  – Sr.  Presidente,  em primeiro lugar,  quero fazer a

leitura da emenda porque,  quando falamos Emenda nº 8,  ninguém sabe o que é

Emenda nº 8. Originalmente, essa emenda foi apresentada pela bancada do PCdoB,

pelos nobres colegas do PCdoB. Ela tem o seguinte teor:  “Estende o alcance do

caput  aos municípios mineiros e determina que a porcentagem da transferência de

que trata os incisos I e II obedecerá a proporção de 80% para o Estado e 20% para

os municípios”. Ou seja, do saco à embira. Já perdemos tudo. Acho que essa emenda

é extremamente inteligente. Até pensei que os companheiros do PCdoB fossem fazer

a  defesa  da  emenda,  mas  destacamos.  Por  isso,  peço  vênia aos  colegas,  aos

deputados Ricardo Faria,  Geraldo Pimenta e Celinho do Sinttrocel.  Pensei que os

senhores fariam a defesa dessa emenda. Mas peço vênia a V. Exas. e faço a defesa.

Espero pelo menos ter o voto de V. Exas., que será muito importante e coerente.



1884
____________________________________________________________________________

Estamos vendo os municípios em uma penúria muito grande. Hoje os municípios do

Norte  de  Minas  estão  reunidos  na  Associação de Municípios  da  Área Mineira  da

Sudene. Minha assessoria em Montes Claros acabou de me confirmar que hoje há 87

prefeitos em Montes Claros mostrando, primeiro, a incapacidade que estão tendo de

lutar contra a terrível seca que se instalou no Norte de Minas. Não caiu uma gota

d'água.  O  que  está  acontecendo  lá  é  um  reflexo  do  que  está  acontecendo  nas

cidades, como em Belo Horizonte. Já tive o cuidado de fazer a leitura do número de

votos  que  os  senhores  tiveram  em  Belo  Horizonte,  Montes  Claros,  Uberaba,

Uberlândia, Divinópolis e vários outros municípios. Estamos falando de um repasse

de R$1.200.000.000,00 para que os municípios possam fazer frente às dificuldades

que estão tendo.

Quero encaminhar favoravelmente à votação da emenda e peço aos colegas que

nos apoiem, que acompanhem o nosso voto. Entendo os que não acompanharem,

mas é uma oportunidade que a Assembleia de Minas está dando aos famigerados

municípios mineiros, que estão passando as maiores dificuldades, sem o apoio do

governo do Estado e do governo federal. Muito obrigado.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Essa matéria já está sendo tratada em um projeto

federal do senador José Serra. Sendo assim, o nosso pedido à bancada de governo é

que vote “não” a esta emenda.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 8.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – Iran Barbosa – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de

Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu
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Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir

– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de

Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos –

Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 17 deputados.  Votaram “não”  48 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 8. Votação da Emenda nº 21. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Sr. Presidente, peço encarecidamente que cada um

dos deputados vote favoravelmente à emenda. Votem “sim” porque, de alguma forma,

vamos ter tranquilidade para continuar discutindo esse projeto por um tempo maior.

Quem sabe podemos aguardar a publicação do acórdão do STF, que julgou inúmeras

dessas Adins.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – A liderança de governo novamente encaminha “não”.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 21.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Gil  Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo

Valadares – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto

Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco

– Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola –

Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson

Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio

Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta –



1886
____________________________________________________________________________

Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –

Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Thiago

Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 15 deputados.  Votaram “não”  48 deputados. Está

rejeitada  a  Emenda  nº  21.  Votação  da  Emenda  nº  22.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* – Chamo a atenção dos nobres pares para essa

emenda, que resolve em parte o problema, deputado Ulysses Gomes, porque deixa

que o Estado abocanhe apenas o dinheiro das ações em que ele e os municípios são

partes; não tira dinheiro do bolso dos cidadãos de Ouro Fino, de Itajubá e de tantas

outras cidades. Isso resolve em parte o erro cometido pela maioria dos deputados.

Peço que votem “sim”.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Encaminhamento “não”, presidente.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 22.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Luiz

Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu

Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir

– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de

Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais –
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Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –

Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Thiago

Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados.  Votaram “não”  51 deputados. Está

rejeitada  a  Emenda  nº  22.  Votação  da  Emenda  nº  24.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê* – Presidente, esta emenda é para dar jeito no que já tem

jeito. Como esse leviatã está aí, temos que ver se a espada não vira, como está no

livro de Jó, no Antigo Testamento. O que essa emenda prevê? Que esse recurso será

receita corrente líquida, essa apropriação indébita, esse confisco. O Aliomar Baleeiro,

que foi um grande membro do Tribunal de Contas, um grande contador, um advogado

brilhante na área tributária e financeira, deve estar se remexendo no caixão. Ele dizia

que a receita corrente líquida deveria ser o que se agrega ao patrimônio do Estado

sem contrapartida no passivo. Você não sabe como classificar esse monstro de duas

cabeças,  toda hora  ele  muda.  Temos que tentar  classificar  como receita  corrente

líquida para que entre na contabilidade do Estado, conforme a Lei nº 4.320, de 1964,

art.  27.  Então,  tentamos  colocar  como receita  corrente  líquida.  A Constituição do

Estado diz que, sendo receita corrente, o valor percentual deve ser acrescido para o

financiamento da Fapemig, que é uma fundação de pesquisa, conforme o art. 212 da

Constituição Estadual.

Estamos tentando enquadrar esse leviatã como receita corrente líquida, rasgando a

Lei nº 4.320, de 1964, pisando em cima do Aliomar Baleeiro e tentando fazer com que

a Fapemig tenha algum recurso para pesquisa, para produção de conhecimento, para

tecnologia, conforme determina o art. 212 da Constituição do Estado.

Peço  aos  senhores  voto  favorável,  porque  ela  terá  que  ser  enquadrada  como

receita.  Farão  o  quê?  Não  há  previsão,  confisco,  depósito?  Como isso  entra  na

contabilidade? Não tem jeito.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – O encaminhamento da liderança de governo é “não”,

Sr. Presidente.
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O presidente – Em votação, a Emenda nº 24.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Luiz

Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu

Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir

– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de

Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago –

Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria  –  Rogério  Correia  –  Thiago Cota –  Tiago Ulisses  –  Tony Carlos  –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados.  Votaram “não”  49 deputados. Está

rejeitada  a  Emenda  nº  24.  Votação  da  Emenda  nº  25.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, antes de encaminhar, quero dizer

que  me  causa  estranheza  haver  seis  seguranças,  seis  policiais  legislativos  com

quatro manifestantes na galeria. É algo estranho. Ter um ou dois ainda vai, mas seis

policiais legislativos? Houve situação aqui em que o deputado Durval Ângelo mandou

retirar o policial legislativo daquela galeria ali.

V.  Exa.  é  presidente  desta  Casa.  Presidente,  a  emenda  prevê  que vinculemos

aporte dos recursos à educação. Já que a D. Dilma Rousseff disse que somos uma

Pátria educadora, quem sabe o PT e sua base nesta Assembleia aprovem a Emenda

nº 25? Com a destinação específica desses recursos para a educação, vai  haver

aporte significativo a essa área.
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No plano nacional, o PT está dizendo que a Pátria é educadora. Quem sabe aqui

haja um pingo de consciência? Entendemos que não existe consciência cidadã por

parte do PT. Portanto, em relação à Emenda nº 25, o Bloco Verdade e Consciência

orienta que se vote “sim”. Quem sabe o PT renasça das cinzas e volte a defender os

trabalhadores e a educação? É “sim”, presidente.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O  deputado  Durval  Ângelo*  –  Antes  de  mais  nada  quero  fazer  apelo  às  duas

bancadas – às 14 horas a reunião será interrompida e começará a seguinte – para

que todos permaneçam aqui porque, ato contínuo,  as emendas continuarão a ser

votadas. Encaminho “não”.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 25.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor  Xavier  –  Luiz Humberto Carneiro –

Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco

– Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado –

Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa

Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio –

Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos –

Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 15 deputados.  Votaram “não”  50 deputados. Está

rejeitada  a  Emenda  nº  25.  Votação  da  Emenda  nº  33.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Gustavo Corrêa.
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O deputado Gustavo Corrêa* – Na linha do que disse o deputado Durval Ângelo,

fruto sobretudo de entendimento entre situação e oposição, não faremos o pinga-fogo

tão logo se encerre a reunião. Vamos fazer a votação. Encaminho “sim”, para que

possamos discutir um pouco mais e esperar algumas decisões futuras.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Em relação à primeira parte, concordo totalmente com

o líder da oposição; mas, em relação à segunda parte, encaminho “não”.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 33.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge –  Arlen  Santiago –  Bonifácio  Mourão –

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor  Xavier  –  Luiz Humberto Carneiro –

Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu

Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir

– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de

Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Thiago Cota – Tiago Ulisses –

Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 15 deputados.  Votaram “não”  50 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 33.

Encerramento

O presidente – Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
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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.

* – Sem revisão do orador.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  deputados

Bosco e Durval Ângelo; aprovação – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Inexistência

de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos –  Palavras  do  Presidente  –

Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Ulysses Gomes – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu

Ribeiro  – Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo –

Elismar  Prado –  Emidinho Madeira  – Fabiano Tolentino  – Fábio  Avelar  Oliveira  –

Fábio Cherem – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Magalhães

– Léo Portela – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo –

Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Tiago

Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 18 horas, 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.



1892
____________________________________________________________________________

O presidente  –  Em discussão,  a  ata.  Com a palavra,  para  discutir,  o  deputado

Bosco.

O deputado Bosco – Presidente, de forma bastante breve, aproveito que a ata está

em discussão para registrar que, na reunião da tarde, não tive a oportunidade de

fazer a declaração do meu voto ao Projeto de Lei nº 2.173. Acredito que esse projeto

cria uma nova perspectiva para o governo do Estado. Ele vai permitir ao governo...

O presidente – Deputado, a discussão é da ata.

O deputado Bosco – Estamos discutindo a ata. O projeto está na ata, presidente.

Então, presidente e caros deputados, quero que conste na ata a minha declaração de

voto. Votei favoravelmente ao projeto por entender que realmente ele possibilitará que

Minas Gerais tenha um crescimento, um plus em relação à área da saúde e também

no  cumprimento  dos  vários  deveres  que  tem  o  governador.  Portanto,  tanto  este

deputado  quanto  a  bancada  do  PTdoB votamos  “sim”,  somos  favoráveis  a  esse

projeto.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, consta na ata o nome dos deputados

que declararam voto. Fiz declaração de voto, e o deputado João Leite também. Ele é

uma pessoa que respeito muito. Já dei mostras desse respeito e dessa admiração, só

que, na sua declaração, ele fez referência à questão dos Correios. Quero apenas

informar ao Plenário que, com parecer favorável, o Ministério Público não viu crime

eleitoral no meu pronunciamento em setembro do ano passado, o que me custou

muito.  A  minha  exposição  pública  –  foi  distribuído  DVD  para  toda  a  Região

Metropolitana – custou-me votos,  mas isso foi  o  de menos.  Felizmente teve uma

parcela significativa da sociedade... Então só gostaria de dizer que fomos absolvidos:

eu, o governador Fernando Pimentel, o vice-governador Toninho, o diretor-presidente

nacional dos Correios, Wagner, e Pedro Amengol, diretor regional, por 6 a 0. Acho

que,  se  aplaudimos  o  tribunal  quando  condena  alguém,  se  vemos  que  há  um

instrumento e um viés de moralização da sociedade brasileira,  temos de aplaudir

também quando absolve. Fico muito satisfeito quando um colega deputado que está

sendo injustiçado é absolvido. Por isso quero fazer este destaque na sua declaração

de voto, porque ele citou essa questão. Sabemos que a ata é resumida, mas ontem o
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Tribunal Regional Eleitoral decidiu pela absolvição por 6 a 0, o que me deixa muito

feliz. Portanto presto contas a todos os deputados desta Casa.

O presidente – Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de requerimentos. 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 1º turno,  do Projeto de Lei nº 156/2015 e, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

1.266/2015,  uma vez  que  permaneceram  em  ordem  do  dia  por  seis  reuniões;  e

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de

Lei nº 1.266/2015 uma emenda do deputado Bosco, que recebeu o nº 1, e uma do

deputado Gustavo Valadares, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art.

189  do  Regimento  Interno,  serão  submetidas  a  votação  independentemente  de

parecer no momento oportuno.

– O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – Fica assegurada, em caráter permanente, a finalidade cultural do imóvel a

ser alienado nos termos desta lei.”.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Bosco

Justificação: A emenda ora apresentada visa a resguardar que, no futuro, não haja

descaracterização da finalidade cultural do imóvel, que atualmente abriga o Centro de

Cultura  Itamar  Franco,  equipamento  cultural  de  grande  vulto,  merecidamente

conquistado pelo povo mineiro. O exemplo do ocorrido recentemente em relação ao

Teatro  Klaus  Vianna,  que  quase  teve  encerradas  suas  atividades  em  razão  de
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transferência de propriedade, deve servir de alerta para que o Estado se mantenha

diligente com o seu patrimônio, que pertence, afinal, a toda a sociedade.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo:

“Art. 2º – (...)

§  ...  –  O  imóvel  de  que  trata  esta  lei  será  destinado  ao  desenvolvimento  de

atividades culturais públicas do Estado, especialmente ligadas à televisão, ao rádio e

aos espetáculos musicais, e reverterá ao patrimônio do Estado se, a qualquer tempo,

lhe for dada destinação diversa.”.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação: O imóvel de que trata a proposição constituiu-se de um terreno situado

na  Capital,  com  área  de  14.400m²,  onde,  por  delegação  do  governo  estadual,  a

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – construiu

com recursos próprios a Estação da Cultura Presidente Itamar Franco, abrigando as

sedes  da  Orquestra  Filarmônica  de  Minas  Gerais,  da  Rede  Minas  e  da  Rádio

Inconfidência.

No resguardo do interesse público, a emenda ora apresentada determina que o

imóvel seja utilizado para os mesmos fins pelos quais a Codemig lhe vem dando, qual

seja o desenvolvendo das atividades relacionadas à cultura e ao lazer, especialmente

ligadas à televisão, ao rádio e a espetáculos musicais.

Além da expressa determinação do destino a ser dado ao bem público, a emenda

cuida  também  de  estabelecer  a  sua  reversão  ao  patrimônio  do  Estado  se,  em

qualquer ocasião, não lhe for dada a destinação prevista.

Entendemos  que  com esta  emenda estamos  assegurando ao povo  mineiro  um

importante veículo de comunicação e cultura do Estado.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 9, às 9 e às 18 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e Reabertura da Reunião – Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento  dos  deputados  Rogério  Correia  e  Gustavo  Corrêa;  aprovação  –

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.266/2015; votação nominal do projeto,

salvo  emendas;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  requerimento  do

deputado Gustavo Corrêa; deferimento;  leitura e votação nominal da Emenda nº 1;

aprovação; votação nominal da Emenda nº 2; rejeição – Votação, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  156/2015;  aprovação  –  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de

Resolução nº 18/2015; aprovação – Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº

1.254/2015; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo

nº 1 – Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.334/2015; votação nominal do

Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  aprovação;  votação  nominal  da  Emenda  nº  2;

aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; rejeição – Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.443/2015; aprovação – Registro de Presença – Declarações de

Voto  –  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015;  discursos  dos

deputados Bonifácio Mourão e Durval Ângelo; Suspensão e Reabertura da Reunião;

discurso  do  deputado  Durval  Ângelo;  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  –

Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da

Silveira  Jr.  –  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  Avelar  Oliveira  –

Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil
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Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco –

Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair  Nogueira – João Leite – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário

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 – Vanderlei Miranda – Wander

Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 9h11min, 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.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  30  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  –  Vem  à  Mesa  requerimento  dos  deputados  Rogério  Correia  e

Gustavo Corrêa em que solicitam a inversão da pauta desta reunião, de modo que os

Projetos  de Lei  nºs  2.173,  1.915 e 2.020/2015 sejam apreciados em último lugar,
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nessa ordem. Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas nºs 1 e

2, que serão submetidas a votação independentemente de parecer. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,

salvo emendas.

– Registram “sim”:

Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Celise

Laviola – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo –

Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira –

Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Isauro Calais – Léo Portela – Marília Campos –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Rogério Correia –

Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

– Registram “não”:

Alencar da Silveira Jr.  –  Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo –

Gustavo Corrêa – João Leite – Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  29  deputados.  Votaram  “não”  8  deputados,  que,

somados  à  presença  do  presidente  e  do  deputado  Braulio  Braz,  totalizam  39

parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Votação da Emenda nº 1.

O deputado Gustavo  Corrêa  –  Sr.  Presidente,  peço  que  seja  feita  a  leitura  da

emenda.

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

leitura da Emenda nº 1.
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O secretário (deputado Dirceu Ribeiro)  – (– Lê a Emenda nº 1,  publicada nesta

edição.)

O presidente – Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – 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  –  Doutor  Jean Freire  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –

Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira –

Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –

Ione Pinheiro  –  Iran  Barbosa –  Isauro  Calais  –  João  Leite  –  Léo  Portela  –  Luiz

Humberto Carneiro – Marília Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo

– Roberto  Andrade – Rogério  Correia  – Rosângela Reis  – Sargento  Rodrigues  –

Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro

Silva – Dilzon Melo – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro – João Leite – Luiz

Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues.

– Registram “não”:

Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Celinho

do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro –

Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano

Tolentino  –  Fábio  Cherem – Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Geisa  Teixeira  – Geraldo

Pimenta – Glaycon Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Léo Portela – Marília

Campos  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –  Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  34  deputados,

totalizando 45 votos. Está rejeitada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º



1899
____________________________________________________________________________

turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.266/2015  na  forma  do  vencido  em  1º  turno,  com  a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 156/2015, do deputado Fred Costa, que

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. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – 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 – Doutor Jean Freire – Elismar Prado –

Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira –

Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –

Ione Pinheiro – Isauro Calais – João Leite – Léo Portela – Marília Campos – Nozinho

–  Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –

Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tony Carlos  – Ulysses Gomes – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  18/2015,  da  Mesa  da

Assembleia, que dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de

recrutamento amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e

dá outras providências. A Mesa da Assembleia 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 a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – 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 – Doutor Jean Freire – Elismar Prado –

Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Geisa Teixeira –

Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro –

Iran Barbosa – Isauro Calais – João Leite – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro –

Marília Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Roberto Andrade –

Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Sargento  Rodrigues  –  Tiago  Ulisses  –  Tony

Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Mesa da Assembleia.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.254/2015, do deputado Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre a integração dos órgãos de defesa social do Estado e

dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Segurança

Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  original  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
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eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – 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 –

Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de

Avelar  Oliveira – Felipe Attiê  – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil  Pereira –

Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – João Leite – Léo

Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília  Campos – Nozinho – Paulo Lamac –

Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –

Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tony Carlos  – Ulysses Gomes – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.254/2015 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.334/2015, do deputado Alencar da

Silveira Jr., que proíbe a venda e o consumo, em dias de jogos, de bebida alcoólica

nas dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta

do Estado.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº  2,  que apresenta,  e  pela  rejeição da  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Segurança Pública. 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
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Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Arnaldo Silva – Bosco – Carlos

Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa

– Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Elismar Prado

– Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Geisa Teixeira –

Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Iran Barbosa –

Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro – Nozinho – Professor Neivaldo – Rogério

Correia – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

– Registram “não”:

Antônio Jorge – Doutor Jean Freire – Felipe Attiê – Marília Campos.

– Registra “branco”:

Wander Borges.

O deputado Antônio Carlos Arantes – Presidente, meu voto é “não”.

O deputado Ulysses Gomes – Voto “sim”, presidente.

O deputado Léo Portela – Meu voto é “sim”.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 34 deputados. Votaram “não” 5

deputados.  Houve  1  voto  em  branco,  totalizando  40  votos.  Está  aprovado  o

Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 2.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – 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

– Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Geisa Teixeira – Geraldo

Pimenta – Gil  Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro – Iran

Barbosa  –  Isauro  Calais  –  Léo  Portela  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Nozinho  –

Professor  Neivaldo  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Sargento  Rodrigues  –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes.
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– Registram “não”:

Antônio Carlos Arantes – Fábio de Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Vanderlei Miranda.

O deputado Léo Portela – Presidente, peço retificação de voto. Meu voto é “não”.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram “sim”  35  deputados.  Votaram “não”  5

deputados,  totalizando  40  votos.  Está  aprovada  a  Emenda  nº  2.  Em  votação,  a

Emenda nº 1.

– Registra “sim”:

Sargento Rodrigues.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bosco – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa

– Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Elismar Prado

– Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Felipe Attiê –

Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –

Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – João Leite – Leonídio Bouças – Luiz

Humberto Carneiro – Nozinho – Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis  – Tiago Ulisses – Tito Torres  – Tony Carlos  – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votou “sim” 1 deputado. Votaram “não” 39 deputados, totalizando 40

votos. Está rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 1.334/2015 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 2. À Comissão

de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.443/2015, da Mesa da Assembleia,

que dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.
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– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antonio

Lerin – Arlete Magalhães – Bosco – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Celise

Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo –

Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio

de Avelar Oliveira – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco

– Gustavo Corrêa  –  Ione Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  João  Leite  –  Léo Portela  –

Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro  – Marília  Campos – Nozinho – Paulo

Lamac  –  Professor  Neivaldo  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Sargento

Rodrigues – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O deputado Elismar Prado – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Tiago Ulisses – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Roberto Andrade – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Douglas Melo – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Mesa da Assembleia.

Registro de Presença

O presidente – Estamos recebendo a visita do Exmo. Sr. deputado Paulo Guedes,

nosso companheiro, secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte

de Minas,  do Vale do Jequitinhonha,  do Mucuri  e  do Rio Doce – Sedinor.  É com

alegria  que  registramos  a  sua  presença  para  engrandecer,  como  sempre,  os

trabalhos do Poder Legislativo.

Declarações de Voto

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Sr. Presidente e Srs. Deputados, aprovamos

nesta  Casa  um  projeto  em  1º  turno.  Tenho  certeza  de  que  agora,  todos  nós

receberemos a opinião dos nossos eleitores e da sociedade em geral  sobre esse

projeto. Algo ainda pode ser modificado, mas deixamos claro que o projeto foi um

consenso, pois acompanha o mundo afora em relação à modernização dos estádios

de futebol. Para quem não acompanhou o processo, deixo claro que o projeto permite

o consumo de bebida alcoólica no estádio de futebol. Cabe ao administrador da arena

acertar o local onde será vendida a cerveja e a bebida destilada. Sr. Presidente, deixo
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bem claro que proibimos, com esse projeto, que a pessoa leve 5, 6,  10 cervejas,

como fazia antigamente, enfiando o dedo no copo, para a arquibancada e para as

cadeiras. Isso agora é proibido. A pessoa pode consumir a bebida somente no bar,

como acontece em todas as arenas pelo mundo afora. Em uma briga, ou em uma

discussão, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar um copo e jogar na cara do

outro, e inicia-se ali um tumulto. A pessoa pode mandar o copo no campo, fazendo

com que o clube perca o mando de campo. Com esse projeto, isso passou a ser

proibido. A venda da cerveja tem início antes da partida de futebol. Por exemplo, no

Estádio Independência, a pessoa pode entregar o ingresso e jogar a latinha fora. A

realidade é essa no Mineirão, por exemplo. Então, a pessoa que quer beber cerveja,

comer tropeiro, vai poder entrar meia ou uma hora antes, ficar conversando com os

amigos e consumir sua cerveja. Durante o primeiro tempo, vai poder consumir, não

levando para a arquibancada, não levando para as cadeiras. No intervalo, vai poder

consumir,  mas  ficará  proibido  o  consumo  nos  45  minutos  finais,  Sr.  Presidente.

Estamos adequando o que acontece em todo o mundo. Tivemos oportunidade de

viajar por vários países, não só como deputado, mas também como cronista. De lá

para cá, aconteceram mudanças em relação ao último tempo do futebol.  Este é o

primeiro  momento  desse  projeto.  Temos  outro,  Sr.  Presidente,  que  vai  proibir  o

consumo da cerveja na última hora em todos os espetáculos, em todas as festas ao

ar livre. Por exemplo, quando o Dalmo e o Gustavo Corrêa forem cantar em qualquer

exposição no interior, também vai ser proibido o consumo de cerveja meia hora, uma

hora antes do evento terminar, para que a pessoa não volte para a casa de fogo.

Como não tem cerveja ou bebida alcoólica dentro dos estádios, a pessoa bebe lá fora

e entra embriagada. Sr. Presidente, também acertamos com o secretário Bernardo

Santana a identificação facial, pelo governo do Estado, nesse período que vai voltar a

cerveja. A pessoa que já foi punida nos estádios, os baderneiros, que estão proibidos

de assistir  um,  dois,  três,  quatro  jogos,  mas que ainda entram no estádio,  serão

identificados pela própria polícia, que vai trabalhar fora do estádio, e serão impedidos

de entrar. Esse marginal vai ser retirado e levado para a delegacia e vai fica três,

quatro, seis meses sem ver o jogo do seu time. Agora vai ter essa punição, porque

será feita essa identificação. É o avanço do governo. Aí, tenho que tirar o chapéu



1906
____________________________________________________________________________

para o governo e para o secretário  Bernardo Santana, que já pediu para fazer  o

levantamento  para  que  possa  colocar  em  prática  a  leitura  facial  biométrica  nos

estádios  de  futebol  de  Minas  Gerais,  começando  com  o  Independência  e  com o

Mineirão. Agradeço a todos os deputados. Sei que, de agora para o 2º turno, ainda

temos as emendas, vamos conversar,  mas tenho certeza absoluta de que é uma

vitória desta Casa. Agradeço, de público, ao presidente Adalclever Lopes, que desde

a primeira hora levou o projeto para a Mesa e o colocou em discussão. Também

agradeço ao deputado Gustavo Corrêa, que se reuniu comigo, com os presidentes de

clubes  da  nossa  capital  que  mais  usam o Mineirão  e  o  Independência  e  com  a

Federação  Mineira  de  Futebol  para  mostrar  a  vontade  da  Casa.  Acima  de  tudo,

poderá ser feita a venda de bebida alcoólica de forma ordenada, o que será exemplo

para todo o Brasil, porque, nos moldes em que ocorrerá, será a primeira na história

do Brasil. Mais uma vez, a Assembleia de Minas sai na frente, como saiu com o Ficha

Limpa, com a Lei Antifumo, de minha autoria, com a TV Assembleia, que foi a primeira

a ser criada. Muito obrigado, deputados desta Casa. Tenho certeza de que agora a

população terá oportunidade de opinar. Obrigado.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Também  quero

manifestar o meu voto favorável  nesta reunião extraordinária,  materializando,  com

certeza, ações importantes, particularmente com o projeto do deputado Alencar da

Silveira  Jr.  Aproveitando  esta  oportunidade,  quero  dizer  que,  na  noite  de  ontem,

instalamos oficialmente no prédio da Fiemg, na sede da Fiemg, a Frente Parlamentar

em Defesa da Indústria Mineira. Quero, em primeiro lugar, agradecer a sensibilidade

do  presidente  Adalclever  Lopes  em  recepcionar  neste  Parlamento  essa  frente

parlamentar. Agradeço também aos ilustres deputados que lá estiveram participando

da instalação dessa frente.  Na oportunidade,  a  Fiemg entregou aos  deputados  a

agenda legislativa, apresentando vários projetos em andamento nesta Casa. A própria

Fiemg  tem  muito  interesse  em  debatê-los,  discuti-los.  Quero,  mais  uma  vez,

agradecer a participação de todos os parlamentares. Estamos preparando uma frente

ampla de trabalho em todo o Estado de Minas Gerais, por regiões. Faremos uma

divisão por setores. Com certeza, a participação dos deputados e das deputadas será

muito  importante  no  enfrentamento  dessa  crise  que  nos  está  assolando,
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principalmente o Estado de Minas Gerais, com a retração de empregos, invasão de

produtos  chineses  e  tantas  outras  questões  importantes  para  a  manutenção  dos

empregos e da renda. Tenho certeza de que essa participação efetiva que vamos ter

daqui para a frente será muito propositiva por parte das mais variadas categorias.

Vamos  discutir  com  a  Fiemg,  com  a  Confederação  Nacional  das  Indústrias  e,

particularmente,  com  a  Comissão  de  Indústria  e  Comércio  e  todo  o  Parlamento

mineiro.  Quero  manifestar  a  nossa  satisfação,  a  nossa  alegria  e  agradecer  a

sensibilidade do deputado Adalclever Lopes. Em breve, no segundo semestre, vamos

realizar um grande fórum de debates com a Fiemg, com a Confederação Nacional

das Indústrias, com todos os setores, com as regionais e, particularmente, com este

Parlamento.  Presidente,  agradeço  a  sua  presença.  V.  Exa.  pôde  perceber  a

importância da agenda propositiva desta Casa, com tantos projetos tramitando, com

os quais vamos contribuir. Estamos recepcionando também o projeto do governador

do Estado, que trata da estrutura ambiental de Minas Gerais.  Ontem as questões

foram levantadas e bem debatidas. A Assembleia poderá dar uma contribuição muito

importante,  porque  sabemos  que  todas  as  questões  ambientais  são  demoradas,

burocráticas.  Temos  também  o  projeto  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  que

estabelece um prazo para que as licenças sejam concedidas, a fim de que todas as

empresas possam instalar-se. A partir de agora, teremos esse momento importante.

Com certeza, vamos contar com a participação de todos os deputados de todas as

regiões  à  frente  da  indústria  mineira,  do  emprego  e,  principalmente,  da

competitividade  de  Minas  Gerais.  Fico,  mais  uma  vez,  muito  agradecido  com  a

presença  de  todos.  Deixo  essa  convocação  para  que,  no  segundo  semestre,

possamos ter uma agenda propositiva, com todos os trabalhos setoriais que vamos

fazer. Muito obrigado.

O deputado Bosco – Gostaria de fazer uma declaração de voto com relação ao

primeiro projeto que votamos na manhã, em 2º turno, que autoriza o governo a alienar

o imóvel que tem a finalidade de ser o Centro de Cultura Presidente Itamar Franco,

onde também serão abrigadas a TV Minas e a Rádio Inconfidência. Presidente, caros

deputados,  tivemos  a  preocupação  de  apresentar  essa  emenda  assegurando  a

finalidade  desse  imóvel,  em  virtude  de  um  problema seríssimo  que  enfrentamos

recentemente,  ou  seja,  a  iminência  da  demolição  do  Teatro  Klauss  Vianna,  que



1908
____________________________________________________________________________

funciona num prédio que era de propriedade da Oi. Esse prédio foi adquirido pelo

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No projeto, na reestruturação, estava prevista a

demolição do Teatro Klaus Vianna. A partir de um trabalho desta Casa, da Comissão

de Cultura, liderada por nós e pelo deputado Durval Ângelo, conseguimos convencer

o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Dr. Pedro, presidente, sobre a

importância  da  manutenção  do  teatro.  Se  tivéssemos  uma  lei  assegurando  a

finalidade  do  espaço  nesse  prédio,  não  teríamos  corrido  risco  algum;  não

precisaríamos ter tido todo esse trabalho para que o teatro se mantivesse naquele

local. Em virtude de tudo isso, apresentamos essa emenda para que, ainda que o

imóvel seja alienado ao patrimônio da Codemig, agora ou no futuro, sua finalidade

esteja mantida, seja sempre voltado para a cultura. Agradeço a todos os deputados

que,  por  unanimidade,  aprovaram  a  nossa  emenda  e  garantiram  que  o  Centro

Cultural  Presidente  Itamar  Franco,  independentemente  dos  governos  que  virão,

independentemente da diretoria que, no futuro, tomará posse e estará a frente da

Codemig, tenha sua finalidade mantida. Agradeço ao presidente e aos deputados a

aprovação.

O deputado Gustavo Corrêa  –  Presidente,  ouvi  atentamente  as  colocações dos

deputados  que  me  antecederam,  as  declarações  dos  votos  nos  vários  projetos

aprovados nesta manhã. Durante a tramitação do projeto da Codemig a respeito da

reversão do imóvel, este parlamentar fez algumas críticas e, sobretudo, questionou a

proposição, especialmente por causa da Emenda nº 2, em que consta claramente que

na reversão do imóvel, em caso de recompra, a Codemig e o governo do Estado têm

preferência.  Com  a  minha  simples  ignorância,  não  consegui  entender,  até  este

momento, o que o referido substitutivo quis dizer. Imagine que V. Exa. é proprietário

de um imóvel e pretende fazer um financiamento bancário para aquisição de outro

bem. Como garantia, dá o primeiro imóvel, que só irá a leilão se você deixar de pagar

as  suas  obrigações.  Quando  o  governo  manda  esse  projeto  para  cá  pedindo

preferência na recompra, dá um atestado de que, possivelmente, ficará inadimplente.

Ainda assim, pela legislação brasileira, sendo inadimplente, não poderá participar do

leilão.  O banco que coloca o bem em execução não permitirá  que exatamente  o

devedor participe do leilão. Este parlamentar debateu longamente essa questão. A
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emenda foi mantida.  Conversei com a Sra.  Patrícia,  que muito respeito,  mas não

fiquei  convencido  e  quero  entender  os  motivos  da  manutenção  da  emenda.

Infelizmente, o presidente da empresa não veio a esta Casa; mandou a diretoria, que

também não conseguiu esclarecer-me. Se algo já é meu, não preciso ter preferência

para comprá-lo novamente, a não ser – volto a dizer – que se coloque um laranja,

palavra  que  está  na  moda,  para  adquirir  o  imóvel.  Este  parlamentar  declara  a

indignação em relação ao substitutivo apresentado ao projeto.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, acompanhando o líder Gustavo Corrêa,

também  votamos  contrariamente  a  essa  intenção  do  governo.  O  governo  não

consegue explicar muitas coisas. Vamos entrar novamente na discussão do projeto

que trata do governo meter  a mão nos depósitos judiciais,  algo também que não

consegue ser explicado à população. Temos conhecimento de um grande movimento

de advogados, de juristas que vão se manifestar, apesar do Ben Johnson continuar

correndo  rápido,  mas  cheio  de  vício,  totalmente  viciado.  Não  deu  tempo  de  a

comunidade ter conhecimento da aberração jurídica que é esse projeto do governo do

Estado.  O governador  Pimentel  tem a  intenção de meter  a  mão no dinheiro  dos

mineiros,  das mineiras,  das crianças.  Lamento que ontem tenha sido derrotada a

minha emenda, a emenda do nosso bloco, a emenda da oposição que retirava desse

projeto o dinheiro dos incapazes, das crianças, da pensão alimentícia. Até no dinheiro

da pensão alimentícia o governador Fernando Pimentel vai meter a mão. Vai meter a

mão no dinheiro dos incapazes. Esse projeto que trata dos imóveis da Codemig vem

também com esse vício. Não há transparência no governo. Todos os atos do governo

estão  eivados  de  irregularidade  e  de  falta  de  transparência.  Lamento  que  a

Assembleia Legislativa, que tem se notabilizado pelo cuidado com a legística, com os

processos, esteja sendo levada pela onda que o PT tem trazido a Minas Gerais. É um

pouco  daquele  sentimento  de  “para  que  eu  quero  descer”.  Quero  descer  dessa

loucura que o PT vem implementando em Minas Gerais. Imaginem que, com pouco

mais de seis meses de governo, agora mesmo caiu o secretário do sistema prisional.

São 68 mil presos e 20 mil agentes penitenciários. O governo fez algo impensável no

sistema: colocou um coronel, um militar, algo que os agentes penitenciários nunca

aceitaram.  Eles  sempre  lutaram  para  que  fosse  alguém  de  carreira  do  sistema
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prisional.  Agora  chegamos  a  um  momento  delicado  nessa  área;  há  indicativo  de

greve,  e  isso  gera  insegurança  à  população  de  Minas  Gerais.  É  um  governo

descuidado,  descuidado como nesse projeto  da  Codemig.  Não consegue explicar

esse projeto aos representantes do povo, aos deputados. É descuidado ao meter a

mão no dinheiro dos depósitos judiciais; é descuidado nessa mudança, retirando do

sistema alguém notável  como o procurador  Antônio de Padova.  O Dr.  Antônio  de

Padova é um procurador respeitado no Ministério Público, um cidadão respeitado em

Minas Gerais; fez parte do Conselho de Criminologia. Fui seu colega. Dele nasceram

as  grandes  sugestões  do  sistema  penitenciário.  Em  seis  meses,  por  política

partidária, por exigência de um deputado, foram retirados o Dr. Antônio de Padova e

seu chefe de gabinete. Deputado Hely Tarqüínio, fizeram uma mudança irresponsável

no sistema penitenciário.  Estou preocupado com o que vai acontecer.  Será que o

governo fará isso? Eles gostam tanto de criticar o governo passado. Todo diretor de

penitenciária possui certificado, curso superior na UniBH de administração prisional.

Agora estão sendo trocados por pessoas indicadas por um deputado que pertence

àquele  partido.  Olhem  que  exagero,  que  descuido,  que  gestão  temerária  de  um

sistema tão delicado como o penitenciário,  que se encontra hoje superlotado. Eles

fazem uma mudança brusca com avião em pleno voo. Deputado Hely Tarqüínio, estou

preocupado com a maneira como o PT está governando ou desgovernando Minas

Gerais.  Deputado  Hely  Tarqüínio,  imagine  que  o  secretário  de  Planejamento  se

encontra, neste momento, em gozo de férias. O homem está trabalhando há seis

meses e já está de férias no litoral sul da Bahia, enquanto o governo está tratando

dessas coisas. Por isso que, a cada hora, estamos votando o Substitutivo nº 3, nº 4, e

ocorrem tantas mudanças.  Para homenagear V. Exa., lembro o que disse certa vez

um  pensador  como  V.  Exa.,  um  pensador  cristão:  ”Quem  não  planeja  planeja

fracassar”. Esta é a minha declaração. Muito obrigado.

O  presidente  –  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015,  do

governador  do Estado e do Tribunal  de Justiça,  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
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dívida com a União. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.  Com a palavra,

para discutir, o deputado Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Sr.  Presidente,  nosso  ilustre  deputado  Hely

Tarqüínio, Srs. Deputados, mais uma vez voltamos à tribuna. Agora para discutir, em

2º turno, o indigitado Projeto nº 2.173, que transfere recursos de depósitos judiciais

para  o  caixa  do  Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais.  De  início,  é  bom

esclarecer a todos os telespectadores da TV Assembleia e ao povo de Minas Gerais

de modo geral que todo projeto nesta Casa e alguns determinados projetos têm uma

tramitação especial, dependendo do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

O Projeto nº 2.173 está autorizando a transferência de depósitos judiciais de todas

as comarcas de Minas Gerais no valor aproximado de R$6.000.000.000,00. O total já

calculado de todos os depósitos judiciais, em todas as comarcas, entre depósitos de

municípios  e  de  particulares  pendentes  na  Justiça,  é  em  torno  de

R$8.000.000.000,00.  O projeto do governador,  já  aprovado em 1º turno,  transfere

75% para o caixa do Estado. E 75% de R$8.000.000.000,00 são aproximadamente

R$6.000.000.000,00.  Estou  frisando  muito  esse  número  e  esse  valor  de

R$6.000.000.000,00 porque, a meu ver, absolutamente nada justifica o açodamento,

o afogadilho e a precipitação no trâmite desse projeto aqui na Assembleia Legislativa.

Não tem oito  dias  que este projeto  iniciou sua tramitação e já  passou por  três

comissões:  Constituição  e  Justiça,  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Aqui na Assembleia, esgotaram-se quatro reuniões – o projeto está em regime de

urgência urgentíssima –, e já foi aprovado em 1º turno. Insisto no fato de que não vejo

motivo algum para esse açodamento na sua aprovação. Esse projeto demanda um

estudo mais aprofundado,  em se tratando do seu valor,  R$6.000.000.000,00,  mas

sobretudo pelas diversas inconstitucionalidades e ilegalidades que contém. E essas

inconstitucionalidades já foram levantadas por outros estados, onde se entrou com o

mesmo projeto, que foi aprovado nas respectivas assembleias legislativas. É o caso

do Estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás e de Mato

Grosso.  O  Estado  do  Paraná  especificamente  foi  o  espelho  em  que  se  mirou  o
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governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  remeter  esse  projeto  a  esta  Casa.  O

governo de Minas buscou a redação feita no Estado do Paraná e a adotou aqui, no

seu projeto. O que ocorreu no Estado do Paraná?

Lá,  a Ordem dos Advogados entrou com uma representação junto ao Conselho

Nacional de Justiça. E o CNJ proibiu o Tribunal de Justiça do Paraná de repassar

qualquer  importância  aos  cofres  do  Estado,  ao  Poder  Executivo.  Ora,  se  aqui

estamos copiando um projeto de lei do Estado do Paraná, e lá o CNJ, o Conselho

Nacional de Justiça, órgão superior, já proibiu qualquer espécie de remessa, por que

estamos aprovando aqui um projeto dessa natureza sem um estudo mais profundo?

Se lá, no Paraná, o CNJ já proibiu que se remeta qualquer importância para o estado,

por que estamos aprovando açodadamente essa matéria?

Deputado Sargento Rodrigues, todos nós sabemos que há uma lei federal, a de nº

11.429, que regula essa matéria, dizendo em que situações se pode lançar mão dos

depósitos judiciais para todos os 27 estados brasileiros, e não somente para o Estado

de  Minas.  A Lei  nº  11.429  é  clara  como a  luz  do  sol,  dizendo  que  só  se  pode

movimentar o referido montante para duas finalidades: primeira, para pagamento de

precatórios que, em Minas, estão muito atrasados, e a segunda, para pagamento da

dívida pública dos estados.  Aqui  mudou-se tudo,  acrescentou-se o pagamento de

inativos.  E  ainda  tomará  75%,  ao  passo  que,  no  Paraná,  onde  foi  suspensa  a

aplicação da lei  e proibido o repasse, são apenas 30%. Aqui se rapa o tacho, na

verdade são 75%.

Com  muito  prazer,  concedemos  um  aparte  ao  deputado  Sargento  Rodrigues,

batalhador nesse projeto e em tantos outros que tramitam nesta Casa.

O deputado Sargento  Rodrigues  (em aparte)  –  Obrigado,  meu ilustre  professor,

deputado Bonifácio Mourão. Não poderia deixar de trazer a minha fala no sentido de

corroborar com toda a sua manifestação, não só esta, mas desde quando V. Exa. se

posicionou,  em voto apartado,  em voto separado, na Comissão de Constituição e

Justiça, exatamente para deixar clara a gravidade do assunto. É bom que o deputado

Hely Tarqüínio, nosso primeiro vice-presidente, esteja aqui, acompanhando a nossa

fala, que está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia para todo o Estado. Por

que o governo está correndo? A resposta é muito simples e precisamos dizer isso
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aqui. Nós, eu, V. Exa., os deputados Gustavo Corrêa, Gustavo Valadares, João Leite,

Dalmo Ribeiro Silva, Felipe Attiê, e tantos outros do nosso Bloco Verdade e Coerência

precisamos repetir: por que o governo está correndo para abocanhar, para confiscar,

para cometer uma apropriação indébita com dinheiro de particular?

Porque ele sabe que vai sofrer a ação direta de inconstitucionalidade e que a lei

será considerada inconstitucional. O que fazer? A base de governo e o governo agem

de forma estratégica, com expertise, com esperteza. Mas não com aquela esperteza

boa,  não  com  aquela  expertise para  o  bem  da  comunidade;  com  a  expertise

maquiavélica, aquela em que os fins justificam os meios, ou seja, “estou cobrindo

gastos  da  área  de  previdência,  vou  pagar  servidor  público,  vamos  precisar  fazer

pagamentos e o governo não tem dinheiro em caixa”.  Então,  os fins justificam os

meios.

Correr para quê? Corremos agora porque o STF já entrou em recesso. As cortes

superiores  já  estão  em  recesso.  Corremos  agora,  aprovamos.  Quero  deixar

consignado  que,  quando  este  projeto  for  aprovado  em  2º  turno,  vão  correr  para

aprovar a redação final em ato contínuo, porque a Comissão de Redação estará de

plantão, aberta para aprovar esse projeto. Depois ele vai voltar a Plenário, eles vão

aprová-lo, e nós vamos resistir até o último minuto. O presidente da Assembleia já

estará,  deputado  Mourão,  com  o  ofício  de  encaminhamento  assinado  para

encaminhar a matéria ao governador. Após receber formalmente a correspondência

do presidente desta Casa, o governador terá 15 dias úteis para sancionar o projeto. E

V. Exa. vai perceber que ele o fará em ato contínuo. Para quê? Para apropriar-se

indevidamente, criminosamente, do dinheiro de particulares. É isso que os deputados

da  base  de  governo  estão  corroborando;  é  isso  que  os  deputados  da  base  de

governo  estão  fazendo  com  os  cidadãos.  Quer  dizer,  os  deputados  da  base  de

governo  estão  ajudando  o  governador  a  se  apropriar  indevidamente  do  dinheiro

alheio.

Aquela  ação  direta  de  inconstitucionalidade  proposta  pelo  procurador-geral  da

República  tem  como  ministra  relatora  a  Dra.  Cármen  Lúcia.  Este  deputado  teve

tempo – anteontem à noite, na terça-feira, levei a matéria para casa – de fazer uma

leitura atenta, aprofundada; pesquisei no computador os artigos da Constituição da
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República que eram atacados. Não há, deputado Mourão, absolutamente nenhuma

dúvida sobre esse aspecto. E eles têm toda essa certeza. A base de governo sabe

que votou algo inconstitucional. A base de governo sabe que não é competência de

deputado  estadual  legislar  sobre  matéria  envolvendo  Código  Civil,  Código  de

Processo Civil.  A base sabe que não pode  tocar  no  art.  100 da Constituição  da

República, que trata dos precatórios. E V. Exa., deputado Gustavo Corrêa, já deve

solicitar  à área de comunicação do nosso bloco que vá preparando as fotos  dos

deputados que estão ajudando Fernando Collor Pimentel, como disse o cidadão que

estava na galeria ontem, a se apropriar indevidamente desses recursos.

Quero ler o art. 168 do Código Penal, se não estou equivocado. Peço a V. Exa. um

segundo, porque a leitura do dispositivo é fundamental tanto para o encaminhamento

de V. Exa. quanto do deste deputado, no sentido de esclarecer o que é apropriação

indébita. O tipo penal esclarece com muita sabedoria o que é de fato o art. 168 do

Código Penal Brasileiro. Farei a leitura do tipo penal, e V. Exa. poderá fazer a sua

avaliação.

“Art. 168 – Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção.”

É isso que o Estado está fazendo, deputado Dr. Hely. O Estado detém a posse, o

Estado executivo e o Estado juiz. O Estado tribunal detém a posse. Não foi por acaso

que esse tipo penal foi trazido ao debate. “Art. 168 – Apropriar-se de coisa alheia

móvel de que tenha a posse ou a detenção.” Esse é o tipo penal, deputado Bonifácio

Mourão. Ou seja, o Estado tem a posse dos recursos dos depósitos judiciais, então

tem que guardá-los. É o caso típico do servidor público. É o cidadão que trabalha

como tesoureiro do banco que tem a responsabilidade do cofre. Ele tem o dever de

guardá-lo e não pode se apropriar dele de forma indevida, que é o que o Estado está

fazendo aqui com o dinheiro do particular, com os depósitos judiciais. E ainda houve

deputado cara de pau, da base do governo, chegando aqui e dizendo que isso não é

inconstitucional, que isso não fere lei federal.

Deputado Gustavo Corrêa,  é bom dizermos e repetirmos qual  é a estratégia de

Fernando Collor  Pimentel  –  nunca vi  um nome cair  tão  bem quanto  esse.  Collor

confiscou a poupança do brasileiro, e Fernando Collor Pimentel, do PT da Dilma, do

Genuíno,  do Delúbio,  do Vaccari,  do Palocci,  que ontem foi  indiciado pela Polícia
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Federal, do PT do José Dirceu, que está morrendo de medo de ser preso novamente,

está abocanhando o dinheiro do particular.

Hoje, deputado Mourão, por indicação do deputado Gustavo Corrêa, vou participar

de um debate na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, da qual faço

parte e da qual também V. Exa. faz parte. Vamos provocar: o que os advogados estão

fazendo em defesa disso? A OAB tem por missão estatutária a defesa dos direitos

civis, a defesa da Constituição da República. Como está a OAB Seção Minas Gerais?

Está calada. Vamos perguntar quem calou a OAB. Faço questão de levantar esse

questionamento. Esse debate que vamos fazer hoje foi provocado pelo nosso líder,

deputado Gustavo Corrêa, desde o início da semana passada.

É bom que o cidadão que está acompanhado a fala de V. Exa. e a minha saiba que

estão correndo com esse projeto,  vão aprová-lo  rapidamente.  Nós vamos exercer

todo o nosso papel de obstrução, que é fazer a defesa da sociedade. O presidente da

Assembleia vai passar a mão nesse ofício e, pessoalmente, vai ao governador dizer

que está aprovado. E o governador já estará com a decisão formal para dar a sua

sanção e entregá-la ao diário oficial, para ser publicada. Por que isso? Porque eles

precisam abocanhar quase R$7.000.000.000,00 de particulares, de forma criminosa.

Está aqui o tipo penal? Art. 168 do Código Penal: apropriar-se de coisa alheia móvel

de que tenha a posse ou a detenção.

Deputado  Mourão,  quando  vemos  as  qualificadoras  do  tipo  penal,  a  pena  é

aumentada em um terço para o agente que recebeu a coisa na qualidade de tutor,

curador,  síndico,  liquidatário,  inventariante,  testamenteiro  ou  depositário  judicial.

Cumprimento V. Exa. e lhe peço que repita que eles vão correr para aprovar esse

projeto e que Fernando Collor Pimentel, do PT, vai sancioná-lo imediatamente, para

eles botarem a mão no dinheiro. Depois disso a correria aqui na Casa vai acabar. Isso

é vergonhoso, é vexatório, e é criminosa essa ação que o governo do PT pratica em

Minas Gerais.

E, por último, além de vexatórias e criminosas, são contraditórias as posições deles

nos estados de Pernambuco e Paraná. Agradeço a V. Exa.

O deputado Bonifácio Mourão* – Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Depois

comentaremos o aparte de V. Exa.
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O deputado Gustavo Corrêa (em aparte) – Deputado Bonifácio Mourão, não vou

usar nem 30 segundos do seu tempo, porque V. Exa. é um exímio professor do direito

constitucional e tenho certeza de que fará uma bela explanação, como vem fazendo.

Ouvi o deputado Sargento Rodrigues dizer que esse é o projeto Fernando Collor

Pimentel. Como disse uma amiga minha, temos que incluir a Zélia Cardoso de Mello,

de quem todos se lembram, pois fez questão de fazer um confisco, juntamente com o

presidente  Collor.  Podemos  dizer,  então:  projeto  Fernando  Collor  Pimentel  Zélia

Cardoso de Mello. Aí fica completo, deputado Sargento Rodrigues. Os cidadãos se

lembram que todo o dinheirinho que tinham guardado na poupança foi confiscado.

Com esse projeto acontece o contrário, o dinheiro não está na poupança, mas na

conta  do  Tribunal  de  Justiça.  E  ainda  temos  que  ouvir  determinados  deputados

dizerem que o Estado é o guardião desse dinheiro. Isso me incomoda mais ainda.

Mas tenho certeza de que ainda poderemos discutir  isso por muito tempo. Quero

ouvir atentamente as palavras de V. Exa., deputado Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Agradeço  o  aparte  de  V.  Exa.,  nosso  líder,

deputado Gustavo Corrêa. Gostaria  de responder primeiro ao aparte do deputado

Sargento Rodrigues. Lembro que sua participação na reunião da OAB, deputado, é

extremamente oportuna. Com certeza, nessa reunião, haverá um debate técnico, e

não um debate político.  E ninguém vai  poder dizer  assim: “Tem que aprovar isso

porque  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  assinou”.  Não,  não  é  só  porque  o

presidente do Tribunal de Justiça assinou e alguns desembargadores concordaram,

não. Por que é que não é assim? Porque eles não julgaram. O presidente assinou um

projeto de natureza administrativa, ele não foi à mesa de julgamento do Tribunal de

Justiça. Tenho certeza de que lá na OAB, que é um órgão técnico, ninguém vai ter

coragem de dizer: “Tem que aprovar porque o Tribunal de Justiça assinou”. Não, lá

não. Se falarem isso lá, os advogados vão se arrepiar e perguntar: “Por quê? Só por

causa  disso?  Não,  vamos  olhar  a  consistência  jurídica,  o  acobertamento

constitucional do projeto”. Tenho certeza de que o deputado Sargento Rodrigues vai

lá  de cabeça erguida, olhando nos olhos de cada um para dizer:  “Não,  não é só

porque  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  assinou  que  tem  que  ser  aprovado”.

Teriam que aprovar se houvesse amparo na lei, na Constituição, mas não tem. E não

tem por quê?
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Primeiro, com certeza a OAB vai sustentar isso. E, deputado Sargento Rodrigues,

se a OAB do Paraná entrou na Justiça, se a OAB de Goiás, a do Mato Grosso e as de

outros estados entraram na Justiça, por que é que a OAB mineira não vai entrar da

mesma forma, se a OAB é única no Brasil? Somos membros da OAB e queremos

cobrar essa atitude da nossa ordem, que precisa honrar todo o seu passado, toda a

sua grandeza como instituição, defendendo as causas mais nobres do País. E isso

desde as Diretas Já, quando a OAB nacional  foi  uma das timoneiras. Ela precisa

honrar a sua tradição, honrar a Constituição Federal, honrar a Constituição mineira,

honrar a Lei nº 11.429. Não adianta chegar lá e dizer que tem que aprovar porque o

presidente assinou. Não é isso. Não pode aprovar, não pode prevalecer uma lei que

está, em primeiro lugar, com vício de iniciativa. Não existe previsão legal para dois

Poderes assinarem o mesmo projeto, conforme sabe perfeitamente e tem insistido o

Sabino,  nosso  ilustre  assessor  que  ali  está.  Não  existe  previsão.  A previsão  da

Constituição mineira  para  a  iniciativa  de  projeto  está  no  art.  65.  Não são quatro

Poderes, mas são quatro, entre poderes e entidades, que podem ter essa iniciativa.

Primeiro é a Mesa da Assembleia, conforme o art. 65. Em segundo, o Tribunal de

Contas, nas proposições de sua competência.

Terceiro, o próprio Tribunal de Justiça,  mas sozinho. Quarto, o Poder Executivo,

sozinho. Esta é a previsão. Na história desta Casa, na Assembleia Legislativa, nós

nunca recebemos – para lembrar certa liderança do PT no fundo do poço –,  um

projeto de lei  assinado por dois  poderes.  Mas,  como são R$6.000.000.000,00 em

jogo, há dois poderes assinando. Tem de aprovar porque são dois. Não é assim, não.

Primeiro,  vício  de  iniciativa  insanável.  Segundo  motivo,  competência.  Não  é  da

competência do Estado, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais legislar  sobre

essa matéria. Por que não é? Porque o art. 22, I, da Constituição Federal, nossa lei

máxima, nossa Lei Maior, fala com clareza que matéria processual é de competência

do Congresso Nacional. E aqui é matéria processual. Por que é matéria processual?

Porque  todos  os  depósitos  judiciais  são  comandados  por  um  processo.  Cada

depósito judicial tem um processo que o regulamenta e que o comanda, por isso é

matéria processual; e matéria processual, como penal, de trânsito, de Código Civil, de

Código de Processo Civil e assim por diante é da competência da União, e não do
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Estado. Então, há um vício também de competência, deputado João Leite. Terceiro,

estamos falando em confisco. E é confisco. Mas quem está falando em confisco? Não

somos  nós  da  oposição na  Assembleia.  Quem está  falando em confisco  é  o  Dr.

Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Ele está falando isso em suas peças,

pedindo inconstitucionalidade ao Supremo, mostrando que é um confisco, e a Ministra

Carmem Lúcia, no seu voto, também. Ela mostra que é um confisco e, ao mesmo

tempo, no seu brilhante voto, ela fala o seguinte: “Perguntaram à pessoa que está

demandando se ela está de acordo? Perguntaram ao litigante se ele está de acordo

que  retirem  o  dinheiro  dele”?  Não.  Ele  é  ignorado.  Ninguém  lhe  dá  satisfação,

somente pegam o seu recurso. Ele não foi consultado.

Pensemos no caso de uma mulher que está movendo uma ação de alimentos para

seus  filhos,  porque  foi  abandonada  pelo  marido.  Os  filhos  dela  estão  passando

necessidade e precisam daquele dinheiro depositado por ordem do juiz para levar

alimento  para  a  sua casa,  para  suas crianças  inocentes.  O  idoso,  a  pessoa que

sofreu alguma invalidez em razão de acidente de trânsito e está cobrando na Justiça,

apesar de o dinheiro está depositado, ele não vai poder retirá-lo, deputado João Leite,

porque o Estado já rapou o tacho. Essa pessoa, a mulher, a mãe que está movendo

uma ação de alimentos foi consultada? Não. É certo isso? É justo passar a mão no

dinheiro de uma pessoa sem ouvi-la?

Estamos  falando  aqui  para  todos  os  mineiros.  Isso  é  confisco.  Confisco  ilegal,

confisco inconstitucional, que atropela na base do açodamento, como estamos vendo

acontecer  nesta  Casa.  Nós,  da  oposição,  estamos  tranquilos  com  a  nossa

consciência, porque estamos cumprindo com o nosso dever. Esse projeto açodado,

naturalmente, será aprovado nesta Casa, porque há grande pressão do governo do

Estado. E os deputados da base, que ontem encheram o Plenário, hoje já não estão

aqui. Estão aqui os deputados da oposição e poucos deputados da base. A imensa

maioria não está aqui. Por quê? Porque já o aprovaram em 1º turno, e a pauta de

reuniões está sendo cumprida. São quatro reuniões. Está correndo. Depois voltam

aqui para aprovar o projeto novamente, sem estudá-lo, sem se aprofundar na matéria,

sem verificar se é legal ou ilegal. É isso que não podemos fazer.

O deputado João Leite (em aparte) – Eu entrarei nesse tema que V. Exa., como
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sempre, nos dá uma aula. Quero dizer da minha admiração pelo seu conhecimento,

pelo seu preparo, mas antes de entrar nesse assunto eu queria dizer que esse é o

governo da propaganda.

Hoje há mais uma propaganda. O governo diz que tem déficit  ou que deixamos

déficit, mas este governo tem páginas e mais páginas nos jornais e propaganda na

TV.  Tenho  comigo  uma  propaganda  impressionante.  Deputados  Felipe  Attiê  e

Bonifácio Mourão, o governo está comemorando dizendo que, só este ano, 235 mil

novas famílias de baixa renda estão pagando menos pela energia em Minas Gerais.

Estão comemorando o fato de essas famílias pagarem menos. Fazem propaganda

disso no Estado de Minas Gerais. É lamentável.

Podemos buscar  a  experiência  do  Rio  Grande do Sul.  Em 2004,  o  governador

Rigotto, do PMDB, conseguiu passar essa legislação junto ao Tribunal de Justiça de

lá, e, agora, o governador Sartori diz que usar esse dinheiro de depósito judicial é um

remédio tomado em doses excessivas, com efeitos colaterais sérios, do qual o Estado

do Rio Grande do Sul se tornou dependente.

O secretário de Fazenda, Giovani Feltes, do PMDB, reconhece que o Estado está

intoxicado pelos depósitos judiciais. Esse mecanismo começou a funcionar em 2004,

por 29 votos a 12, com aval do Tribunal de Justiça e oposição da bancada do PT. A

bancada do PT foi contra no Rio Grande do Sul em 2004.

O deputado Bonifácio Mourão* – Foi contra no Paraná e em São Paulo também.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  –  Foi  contra  no  Paraná.  Foi  aprovado  na

Assembleia Legislativa e funcionou como boia salva-vidas até hoje, flutuando em mar

revolto.

Precisamos de mais 1 minuto. Inicialmente, foi autorizado sacar 70%. Em 2006, o

teto foi ampliado para 85%, e os saques só tiveram trégua no governo Yeda Crusius,

do PSDB, e nos dois primeiros governos de Tarso Genro, do PT. A partir de 2013, a

administração petista abandonou as resistências partidárias do passado e deu início a

uma  série  de  retiradas,  que  somaram  2,7  vezes  mais  que  os  dois  mandatos

anteriores juntos. O volume levou a OAB a questionar a validade da legislação no

STF. A entidade reclama de não ter sido ouvida em 2013 e entende que a apropriação

viola o direito de propriedade e põe em risco o cumprimento das sentenças, outro

motivo de controvérsia.
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Só  para  concluir,  presidente,  dos  R$9.800.000.000,00  depositados  em  juízo,

R$8.300.000.000,00  foram  sugados  pelo  Estado  nos  últimos  11  anos  e  não

devolvidos,  incluindo  R$640.000.000,00  na  era  José  Ivo  Sartori.  O  Tesouro  já

desembolsou R$2.900.000.000,00 em juros, e o custo vai aumentar em, pelo menos,

mais R$1.000.000.000,00 até o fim de 2015. Agora o governo Sartori pretende fazer

esse aumento para utilizar 90% das reservas.

Germano  Rigotto  usou  R$1.420.000.000,00;  Yeda  Crusius,  R$615.000.000,00;

Tarso Genro, R$5.660.000.000,00; e José Ivo Sartori, R$640.000.000,00, até agora.

Devem tudo. Nada foi devolvido à população e ao depósito judicial.  É exatamente

isso o que vai acontecer com Minas Gerais daqui a alguns anos. Obrigado.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Agradecemos  a  V.  Exa.  e  ao  presidente  a

tolerância.  É  o  que vai  acontecer  em Minas  Gerais.  Estão  prometendo que esse

dinheiro não vai faltar, e o deputado João Leite está mostrando que no Rio Grande do

Sul o povo não conseguiu reaver seu dinheiro, que o estado embolsou. Infelizmente,

é o que acontecerá em Minas Gerais. Tenho a documentação de tudo o que estou

falando, mas o tempo não me permite mostrá-la. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia e

Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio; primeiro, quero prestar uma solidariedade ao

governador  Fernando  Pimentel  e  a  sua  esposa  Carol,  em  razão  de  algumas

intervenções feitas ontem nesta tribuna e nunca antes ouvidas. Tentaram atingir  a

honra pessoal dos dois envolvidos, e isso chocou a todos. Particularmente acho que

o amigo deputado Dilzon Melo não estava nos seus dias melhores, pois acho que ele

não gostaria de ouvir aquelas expressões de forma nenhuma. Tenho a certeza de que

ele deve ter recebido alguma reprimenda em casa, em razão da boa educação e da

postura airosa, delicada e gentil da Iris, com toda a certeza. Então recebam a nossa

solidariedade.

Não vamos por esse nível do debate. Pelo menos, não é essa a minha postura nem

o meu estilo. Tenho dito muito que, como líder de governo, não tenho – parafraseando

o poeta – caminho novo, mas posso ter um jeito novo de caminhar. Então mantenho a

mesma postura.  Nem vou  me dirigir  ao  ex-governador  e  senador  dizendo assim:
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Aécio Cachoeira Youssef Neves. Essas coisas são tão vazias de conteúdo, tão sem

significado. Não vou mudar seu nome. Nunca o fiz de forma depreciativa. Aliás, nunca

falei de sua vida pessoal, de sua vida privada. Nunca falei, e não será agora que

adotarei a postura de falar. Nem vou falar dos seus gostos, dos seus costumes, dos

seus  hábitos.  Fazemos  a  crítica  política.  Acredito  que  essa  solidariedade  seja

extensiva e de toda a base de apoio ao governo nesta Casa e também de alguns da

oposição que ficaram chocados e sentidos, em razão das expressões ditas ontem.

Acho que Pimentel cometeu um grave crime. Talvez ele pudesse ser punido por

isso. O crime do Pimentel foi derrotar, de goleada, no primeiro turno, o Pimenta da

Veiga, do PSDB. Eles não imaginariam que perderiam a eleição. Sim, ele cometeu

esse crime; o crime de mudar uma lógica de 16 anos neste Estado. Achavam que

este  Estado tinha dono,  tinha  imperador  ou  que Minas  Gerais  era  uma capitania

hereditária.  Esse  talvez  seja  o  crime  do  Fernando  Pimentel:  derrotar  uma  elite

enclausurada no poder.

Mas acho que ele vem cometendo um segundo crime: inovar, ser criativo e ter outro

olhar  para  o  nosso  Estado.  Vemos  que  deputados  antigos  governistas  –  e  hoje

oposicionistas – criticam o aumento para o pessoal da educação e para os servidores

da saúde. Sim, eles têm de criticar porque, durante 12 anos, esses setores nunca

foram vistos, olhados e valorizados.  Falam assim: “Gasto com piso de professor?

Onde já se viu uma coisa dessa?”.  Entendo que educação é investimento,  não é

gasto:  pagando  bem  um  professor  e  assumindo  esse  compromisso,  mesmo  na

dificuldade  real  e  com  um  déficit  de  R$7.200.000.000,00,  como  comprova  o

orçamento votado nesta Casa, valorizam-se a educação e a saúde. Isso não está em

algumas lógicas políticas, mas está na do Fernando Pimentel.

O crime do governador foi  assumir  seu compromisso de campanha e criar  uma

Secretaria de Reforma Agrária e Agricultura Familiar, que gera 70% de empregos na

zona rural em Minas. Seu crime foi criar a Secretaria de Estado de Direitos Humanos

e Participação Popular.  Onde já se viu isso? E agora o governador comete outro

crime, que talvez os ex-governadores tucanos devem ter puxado a orelha de suas

assessorias jurídica e legislativa por não os terem avisado isso, que é Projeto de Lei

nº 2.173.
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Temos  de  deixar  claro  que  são  ditas  algumas  afirmações  como  se  fossem

verdades,  mas  são  meias  verdades.  Uma meia  verdade  é  uma  meia  mentira  e,

evidentemente, uma meia mentira é uma mentira inteira. Já dizia Aristóteles: “Sou

amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade”. Acho que essa é a questão da

verdade.

Olhem  bem,  são  depósitos  judiciais.  Depósitos  judiciais  não  são  matérias

processuais.  Há quem cita  o  art.  22 da  Constituição Federal  que fala  de  matéria

privativa, e nós citamos os 24 artigos que falam de poder concorrente. E os incisos I e

II são claros: o Estado pode legislar sobre matérias orçamentárias e financeiras. Mas

o inciso XI é mais claro ainda. Há um inciso na Constituição Federal que fala sobre

procedimentos  processuais.  Então,  o  Mourão  disse  da  tribuna  que  depósito  é

processo.  Não é:  ele  é  procedimento  processual.  A forma de  guarda de tutela  é

procedimento  processual,  está  entre  os  procedimentos  processuais  que o  Estado

pode legislar. Exemplo disso: o Estado não pode determinar o que é crime nem o

tamanho de uma pena, mas pode haver uma lei de execução penal estadual – como

a que temos em Minas – e tratar do procedimento processual, que é a execução da

pena. Portanto, temos de ter claro que há outras visões jurídicas.

Como há tantas visões jurídicas, mesmo o Supremo tendo definido, por 11 a 0, que

a Lei nº 100 é inconstitucional; que a Lei nº 69 também é inconstitucional, porque era

a  mesma;  e  que  a  Lei  nº  3  deste  ano  também  é  inconstitucional,  a  bancada

oposicionista  apresentou  o  projeto  com  a  pretensa  defesa  dos  direitos  dos  mais

fracos; com o discurso de que, diante do mais fraco, de lesão de um direito do mais

fraco, você poderia desrespeitar a Constituição e uma decisão de 11 a 0 do Supremo.

Assim, vemos que argumento de constitucionalidade é como uma borracha que se

estica para onde se quer, de acordo com a conveniência. E não digo que tem de ser

diferente, tanto que, quando se referem à questão do Paraná, dizem que lá o PT foi

contra e o PSDB foi a favor, pois foi o governador do PSDB que apresentou o projeto.

O PDT e o PMDB, que naquele momento apoiavam o governo Richa, votaram a favor.

Então, deputado Sargento Rodrigues, o PDT de lá foi incoerente? Por que V. Exa.

não segue o PDT do Paraná?

Olhem, acho que isso faz parte do jogo. O PT lá era oposição. Talvez não sabia
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onde o calo apertava e faltou um olhar republicano para a situação do Estado. Se lá

eles  erraram,  por  que  a  Bancada  do  PSDB,  para  ser  coerente,  não faz  como a

Bancada do Paraná e apoia o projeto? É interessante que tenho aqui o projeto do

Paraná, que está assinado pelo Sr.  Carlos Alberto Richa, de 2013, governador do

Estado do Paraná, e pelo desembargador Clayton Camargo, presidente do Tribunal

de Justiça do Paraná. Então, vamos chamar a bancada de situação do PSDB para vir

aqui aprovar esse projeto?

Incoerência por incoerência, podemos dizer que há nos dois lados. Há incoerência

nos dois partidos, lá e cá. Não podemos vir à tribuna para pontificar, como se o direito

fosse uma ciência exata e como se não houvesse outra visão. Não podemos fazer

isso de jeito nenhum.

Falam que esse projeto está tramitando com urgência há três semanas. Sabem

quanto tempo demorou essa tramitação no Paraná? Um dia: ele entrou e foi votado

de  manhã,  à  tarde  e  à  noite.  Lá  o  regimento  foi  atropelado,  mas  aqui  estamos

demorando.  Até  a redação final,  ele  deve completar  três  semanas de tramitação.

Estamos ganhando do Paraná. Aqui há mais democracia do que no Paraná, com o

PSDB. Lá tudo foi resolvido no dia 25/7/2013. Deputado Rogério Correia, imagine se

votássemos  isso  em um dia,  atropelando  o  regimento  e  a  bancada da oposição!

Estamos discutindo, e este é o tempo novo do governador Fernando Pimentel, da

discussão, da democracia e do entendimento.

Levantaram as situações dos outros Estados. Isso é interessante. Agora admitiram

que, no Rio Grande do Sul – e o deputado João Leite fez a leitura –, a lei está em

vigor. Há duas leis, mas V. Exa. citou apenas uma. Há a Lei nº 12.585, de 2006, que

alterou a Lei nº 12.069, de 2004. Não há somente a de 2004, mas também a de 2006,

que permitiu a retirada de 85% dos depósitos judiciais. Deputado Rogério Correia,

isso significa que o Rio Grande do Sul já pratica isso há mais de 10 anos. A ação

direta de inconstitucionalidade foi impetrada oito anos após. Durante oito anos eles

não viram que ela era inconstitucional?

De fato o deputado João Leite tem razão. A bancada do PT foi contra. Esse foi outro

equívoco,  e não o repetirei,  pois nunca fiz isso,  já  que a minha vida pública tem

coerência.
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O interessante é que, em Sergipe, há a Lei nº 5.886, de 2006; no Pará, há a Lei nº

7.020, de 2006; e, na Bahia, há o Decreto nº 355, de 2006. Nesses estados não

houve nenhuma ação direta de inconstitucionalidade. A OAB, o PSDB e a frente de

prefeitos não impetraram essa ação, e essas leis são de 2006. Pelo menos em nome

da verdade, não crucifiquem o governador. Vocês sabem como a lei entrou nesses

estados? Elas também foram assinadas pelo Tribunal  de Justiça. Se alguém quer

pontificar, deve fazer isso lá e dar uma lição aos presidentes dos Tribunais de Justiça.

Vejam bem: qual é o espírito de o presidente assinar? A tutela desse recurso é do

Tribunal de Justiça. Há tantos juristas. Vejam as duas leis questionadas. No Rio de

Janeiro, no que diz respeito à Lei nº 147, de 2013, o relator foi  o Ministro Gilmar

Mendes, que foi filiado ao PSDB e tem um irmão nesse partido, que foi prefeito de

Diamantina – ele foi ministro no governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O

Ministro Gilmar Mendes negou a liminar.  Deputado Rogério Correia, o ministro do

PSDB se equivocou ao não conceder a liminar? Que negócio é esse?

Muitos falaram sobre o Estado do Paraná. O CNJ decretou ser ilegal a Resolução

nº 940, de 2013. A lei do Paraná, que citei, também teve a liminar negada e continua

em vigor. Foi o decreto que extrapolou.

No Mato Grosso do Sul também foi negada a inconstitucionalidade da Lei Ordinária

nº 7.604, de 2001, do governador Dante de Oliveira, do PSDB. Não sou advogado,

sou professor.  Minha atuação  nesta  Assembleia  é  que me fez conhecer  sobre  o

direito. Deputado Felipe Attiê, que é economista, os 24 desembargadores erraram ao

autorizar os depósitos judiciais? No Mato Grosso do Sul foi um erro do ministro do

Supremo Gilmar Mendes? Fica parecendo aquela história de uma parada de 7 de

setembro, quando uma senhorinha foi ver o filho desfilar no tiro de guerra local. A

banda estava tocando e todo mundo marchando, quando ela, que estava embaixo do

palanque, disse: “Só meu filho Zezinho está marchando certo”. E ele era o único que

estava destoando da marcha. O olhar da mãe faz isso. Espero que os amigos daqui

não tenham o olhar oposicionista que os faça enxergar assim. Há depósitos judiciais

no Brasil inteiro, em bancos privados e públicos.

Pergunto: se um banco quebrar, o cidadão vai levar prejuízo? Não, quem garante é

o Estado. Quem arrecada pelo Estado é o Poder Executivo. Não há condição de ter
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prejuízo. É garantido pelo Estado. Não é o Poder Judiciário nem o banco que vão dar

essa  garantia,  é  o  Estado.  Então,  nenhum  cidadão  terá  prejuízo.  Hoje,  até  pela

morosidade da justiça, líder Vanderlei Miranda, é mais ou menos uma proporção do

que sai por mês de decisão judicial e do que entra, é 1 por 20. Então, sai 1, entram

20. O fundo tem um crescimento geométrico e uma retirada aritmética. Agora, qual é

o  defeito  ou  o  crime  do  Pimentel?  Foi  ter  descoberto  isso,  com  sua  equipe

competente,  antes  do  governo  anterior.  Porque  o  governo  anterior,  deputado

Sargento Rodrigues, tirou o dinheiro do Ipsemg, do plano de saúde, duzentos e tantos

milhões;  tirou  R$280.000.000,00 de um fundo de aposentadoria complementar  da

MinasCaixa. E foi votado aqui. Isso, sim, é apropriação indébita.

Pergunto:  vamos  olhar  aqui  as  votações  e  os  discursos?  Além  disso,  tirou  do

Funpemg  R$3.800.000.000,00.  Cadê  os  discursos?  Cadê  discurso  inflamado  de

quem fala em apropriação indébita, em confisco? Votaram e completamos o quórum,

porque  foi  no  período  do  final  do  ano.  Isso  faz  parte  da  democracia,  meu  líder

deputado Gustavo Corrêa. No final do ano, o Plenário foi esvaziado, obstruímos, mas

votamos na hora em que se precisa votar. Mas isso tudo aqui é apropriação indébita.

Quero deixar bem claro que o que foi feito, que o que foi encaminhado, de alguma

forma  é  um  projeto  legal,  preenche  os  requisitos  legais,  é  transparente  na

apresentação e na prestação.

Ostento uma estrela do PT com muito orgulho. Hoje, segundo pesquisas, estamos

melhores na opinião pública do o PSDB e o PMDB. Muito melhor. Peço que desconte

meu tempo, presidente.

Suspensão da Reunião

O presidente –  Minha senhora, vamos suspender a reunião em consequência de

sua intervenção. Dessa forma não temos condições de continuar os trabalhos, caso

contrário  a  Assembleia  não  funcionará  mais.  (–  Manifestação  nas  galerias.)  Não

podemos mais tolerar isso. Tolerância tem limite. Tenho tolerado demais isso aqui.

Estão suspensos os trabalhos até que tenhamos um clima para promover um debate

no Plenário. Há necessidade de os deputados serem respeitados. A presidência vai

suspender a reunião por 2 minutos para entendimentos. Estão suspensos os nossos

trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. Vamos buscar paz aqui dentro.

Sempre tenho dito que não quero usar o Regimento Interno para solicitar a retirada

de pessoas mais exaltadas das galerias. Gosto de adotar uma posição horizontal,

uma  comunicação  horizontal,  ou  seja,  respeito  pelas  pessoas.  Na  comunicação

vertical  temos de partir  de  alguma forma para causar  decepção ao outro.  Então,

agora, vamos reiniciar os trabalhos e conceder a palavra ao deputado Durval Ângelo.

Não podemos dialogar com a plateia porque existem dificuldades no diálogo com os

deputados. O diálogo é sinônimo de liberdade de todo ser humano, sob o ponto de

vista natural, a linguagem surgiu por isso. Com a palavra, para continuar a discutir o

projeto, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Obrigado, presidente. Concedo aparte ao deputado

Rogério Correia. Por favor, deputado, 3 minutos.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* – Deputado Durval Ângelo, quero discutir

o conteúdo porque, infelizmente, na sociedade brasileira, tem havido, com respaldo

de alguns setores de partidos políticos, uma criminalização da política, de pessoas e

de partidos políticos. Isso tem sido muito ruim para a democracia brasileira, ou seja,

há  aqueles  que se  julgam melhores que outros,  que os partidos são inatacáveis,

formados por pessoas completamente arautos da moralidade.

Deputado Sargento Rodrigues, por favor.  Esse tipo de postura...  Presidente,  por

favor. Esse tipo de postura é difícil porque isso faz com que as pessoas achem que

têm o direito de desrespeitar os parlamentares. Presidente, por favor, o deputado não

nos está deixando falar.

Suspensão da Reunião

O presidente – Vamos permitir o diálogo. A presidência vai suspender a reunião por

4 minutos para entendimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. Vamos, por falta de quórum,

encerrar  a  reunião.  É  prerrogativa  do  presidente,  aproveitando  a  falta  de

compreensão e a falta de quórum. Eu assumo, de plano, o encerramento da reunião.
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Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados  para  a  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.

* – Sem revisão do orador.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 29/5/2015

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Celinho do Sinttrocel,

membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Marília

Campos. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,

declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e solicita à deputada Marília Campos

que a subscreva. A presidência informa que a reunião se destina a debatera proposta

de  regulamentação  da  terceirização  de  trabalhadores  nas  empresas  brasileiras,

considerando a tramitação de projeto com essa finalidade no Congresso Nacional.

Registra-se  a  presença  dos  deputados  Wander  Borges  e  Rogério  Correia.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Daniela

Muradas,  advogada e professora da Universidade Federal  de Minas Gerais;  Kátia

Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência; Rosa Maria Campos Jorge, presidente do Sindicato Nacional dos

Auditores  Fiscais  do  Trabalho;  Adriana Augusta  de  Moura  Souza,  procuradora do

Ministério Público do Trabalho; Beatriz Cerqueira, presidente da Central Única dos

Trabalhadores  e  o  Srs.  Paulo  Renato  Paim,  senador;  José Eduardo  de Resende

Chaves  Júnior,  desembargador  federal  do  Trabalho;  Bruno  Alves  Rodrigues,

representante  da  Associação  Nacional  dos  Magistrados  do  Trabalho;  Gilson  Luiz

Reis, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Sebastião Soares da Silva,

presidente  da  Confederação  dos  Servidores  Públicos  do  Brasil  –  Minas  Gerais;

Antônio da Costa Miranda, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores de
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Minas  Gerais;  Marcelino  Rocha,  presidente  da  Central  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras do Brasil; João Paulo Pires de Vasconcellos, vice-presidente da CUT

Vale do Aço; Sílvio de Magalhães de Carvalho Júnior, secretário-geral da Comissão

de Direito Sindical da OAB-MG; Fabian Schettini, secretário-geral da União Geral dos

Trabalhadores; Alexandre Caso, representante da Instrumento de Luta e Organização

da Classe Trabalhadora – Intersindical; Robson de Souza Bittencourt, presidente da

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – Cobap; Vandeir Messias

Alves, presidente da Força Sindical 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. Suspende-

se a reunião. Às 17 horas, são reabertos os trabalhos da comissão, com os mesmos

deputados presentes na abertura. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Às 18h20min, a reunião é prorrogada por

mais 10 minutos, para que se finalizem os debates. 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.

Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 23/6/2015

Às 11h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Thiago Cota, Tito Torres e Gil Pereira, membros da supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Sargento  Rodrigues,  Gustavo

Corrêa e 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  São  retirados  da  pauta  por  determinação  do

presidente  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.266/2015,  por  não  cumprir  pressupostos

regimentais,  e 557 e 999/2015, por haverem sido apreciados em reunião anterior.

Após discussão e votação, é aprovado parecer pela aprovação, em turno único, da

Mensagem  nº  642/2014  por  meio  de  projeto  de  resolução  apresentado  (relator:

deputado Tiago Ulisses). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.254/2015, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,

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, 29 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attie – Vanderlei Miranda – Rogério Correia –

Durval Ângelo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 19/2015

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  35/2015,  publicada  no  Diário  do  Legislativo de

12/6/2015,  o governador do Estado submete a esta Casa,  nos termos do art.  62,

XXIII,  “d”,  da  Constituição  do  Estado,  a  indicação  de  Flávia  Mourão  Parreira  do

Amaral  para o cargo de diretora-geral  da Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH.

Esta comissão especial  foi  constituída  para emitir  parecer  sobre a escolha,  nos

termos do art. 111, I, “c”, combinado com o § 1º do art. 146, do Regimento Interno.

A gestão da Região Metropolitana de Belo Horizonte deve ser realizada de forma

compartilhada entre o Estado de Minas Gerais e os municípios a ela pertencentes,

conforme o arcabouço institucional vigente. Nesse sentido, a Lei Complementar nº

107,  de  2009,  que  criou  a  Agência  RMBH,  dispõe,  em  seu  art.  2,  §  3º,  que  a

nomeação de seu diretor-geral será feita pelo governador do Estado a partir de lista
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tríplice  elaborada  pelo  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano.

Importante  registrar  que,  em  eleição  realizada  durante  reunião  desse  conselho

ocorrida  em  4  de  maio  do  corrente  ano,  a  indicada  foi  a  mais  votada dentre  os

candidatos ao cargo, atendendo, portanto, a esse requisito legal.

Este órgão colegiado analisou o currículo apresentado pela candidata e realizou

sua arguição pública. Flávia Mourão Parreira do Amaral demonstrou conhecimento

sobre a entidade para cuja Diretoria-Geral foi indicada, respondendo com presteza e

desembaraço às questões propostas, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos

para a ocupação do cargo.

Dessa forma, esta comissão entende que a indicada possui os requisitos legais,

experiência  e  conhecimentos  suficientes  para  assumir  a direção-geral  da  Agência

RMBH.

Conclusão

Opinamos favoravelmente à indicação de Flávia Mourão Parreira do Amaral para o

cargo de diretora-geral da Agência RMBH.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015.

Cabo Júlio, presidente – Marília Campos, relatora – Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.385/2015

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças  e  decorrente  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.677/2013, o projeto de lei em epígrafe visa a 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  preliminarmente  apreciada  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 deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos

do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Na justificação que acompanha o projeto, o autor esclarece que Margarida Alves
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Vieira, personalidade que ora se pretende homenagear, é filha de José Alves Moreira,

mineiro  nascido  no  Distrito  de  Pindaíbas,  no  Município  de  Pequi,  que  ajudou  a

construir a antiga ponte sobre o Rio Paraopeba. Em 1946, Margarida casou-se com

Geraldo Gonçalves Vieira e, juntamente com ele, deixou a pequena Pindaíbas, onde

tinha um comércio de secos e molhados bem próximo à ponte, buscando na antiga

Cachoeira de Macacos uma forma mais digna de criar a família. Em 1966, tendo se

tornado viúva, passou a criar sozinha seus cinco filhos. Tornou-se uma mulher bem-

sucedida na economia local, dona de um conhecido bar e mercearia na emancipada

Cachoeira da Prata, que serviu de parada de ônibus da Viação Sertaneja e da antiga

Viação Freitas.

Ainda de acordo com o autor, Dona Margarida foi uma das figuras mais respeitas e

conhecidas  da  região  por  sua  conduta  ética,  carisma  e  generosidade.  O  seu

falecimento deu-se em 28/5/2013.

Em  vista  disso,  a  relatoria  entende  justa  e  meritória  a  intenção  de  se  prestar

homenagem a Margarida Alves Vieira, dando o seu nome à ponte situada na região

de cujo desenvolvimento participou.

Vale ressaltar que, em resposta a diligência baixada pela Comissão de Constituição

e Justiça, na legislatura anterior, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de  Minas  Gerais,  por  meio  de  nota  técnica  datada  de  8/8/2013,  manifestou-se

favoravelmente à proposição,  considerando que a ponte não possui  denominação

oficial.

Além disso, a mesma comissão apresentou o Substitutivo nº 1 com o objetivo de

identificar adequadamente a localização da ponte, em consonância com a técnica

legislativa, pelo que estamos acordes com a iniciativa.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei

nº  1.385/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Neilando Pimenta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.503/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em cumprimento  ao  disposto  nos arts.  153,  inciso II,  e  155 da Constituição do

Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o

governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 23/2015,

o Projeto de Lei nº 1.503/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da

lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

Publicada  em  21/5/2015,  foi  a  proposição  distribuída  a  esta  comissão,  em

atendimento ao  disposto no art.  160 da Constituição do Estado e  no  art.  204 do

Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo

inicial de 20 dias para apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo de

líderes. Foram recebidas, nesse período, 125 emendas, cuja análise é parte deste

parecer.

Fundamentação

A proposição em tela estabelece, consoante o Texto Constitucional,  as diretrizes

para  a  elaboração  dos  Orçamentos  Fiscal  e  de  Investimento  das  Empresas

Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  financeiro  de  2016,  abrangendo  as

prioridades e metas da administração pública estadual, as diretrizes gerais para o

Orçamento,  as  disposições  sobre  alterações  da legislação tributária,  a  política  de

aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações

de crédito.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – estabelece, em seu art. 4º, que a Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO – disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e

despesas, sobre os critérios e a forma de limitação de empenho, sobre as normas

relativas  ao  controle  de  custos  e  à  avaliação  dos  resultados  dos  programas

financiados com recursos dos orçamentos, além das demais condições e exigências

para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Ainda segundo a LRF, integram a LDO os seguintes anexos:

1 – Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores
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correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário

e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois

seguintes;

2 – Anexo de Riscos Fiscais,  no qual são avaliados os passivos contingentes e

outros  riscos capazes de afetar  as contas públicas,  informando as providências a

serem tomadas, caso se concretizem.

Cabe ressaltar  que,  com o  advento  da  LRF,  a  LDO passou a  ter,  entre  outras

funções, o importante papel de compatibilizar as estratégias de política fiscal com a

execução  do  programa  de  trabalho  do  governo.  Assim,  as  prioridades  da

administração  pública  devem,  obrigatoriamente,  refletir  os  limites  impostos  pelo

equilíbrio entre receitas e despesas e conter metas de política fiscal claras. Dessa

forma, as despesas autorizadas na Lei Orçamentária passam a depender da Receita

Corrente  Líquida,  no  caso  das  despesas  com  pessoal,  e  da  meta  de  resultado

primário estabelecida no Anexo I.1 da referida norma.

O projeto em tela estabelece que a Lei Orçamentária para o exercício de 2016 será

elaborada  conforme  as  diretrizes,  os  objetivos  e  as  metas  estabelecidas  nessa

proposição e na lei do PPAG 2016-2019, observadas as normas da Lei Federal n°

4.320, de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, a LRF.

Estabelece também que o Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade

orçamentária,  segundo  a  classificação  por  função,  subfunção,  programa,  projeto,

atividade ou operação especial, especificando, em cada caso, a categoria e o grupo

de  despesa,  a  modalidade  de  aplicação,  a  fonte  dos  recursos  e  o  indicador  de

procedência  e  uso  a  que  se  refere.  O  Orçamento  Fiscal  também  abrangerá  a

programação dos Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG –, bem como de seus

fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Em cumprimento ao disposto na LRF, o art.  44 da proposição estabelece que a

limitação de empenho dos Poderes e dos órgãos será proporcional à participação de

cada  um  na  base  contingenciável  total,  entendida  como  o  total  das  dotações

aprovadas na Lei Orçamentária, excluídas, entre outras, as despesas constitucionais,

legais  e  obrigatórias.  O  montante  da  limitação  será  definido  pela  comissão



1934
____________________________________________________________________________

permanente  a  que  se  refere  o  art.  155  da  Constituição  do  Estado,  mediante  a

apresentação  de  estudo  pelo  Poder  Executivo,  cabendo  a  cada  Poder  e  órgão

autônomo,  por  ato  próprio,  fixar  os  novos  valores  disponíveis  para  empenho  e

movimentação financeira.

Prioridades e metas para 2016

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 das entidades que integram o Orçamento Fiscal,

correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas  relativas  ao  exercício  de  2016

definidas nos Programas identificados como prioritários no Plano Plurianual de Ação

Governamental  –  PPAG  –  2016-2019,  e  para  a  Defensoria  Pública,  o  Ministério

Público, o TCE-MG e os Poderes Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos

respectivos  programas  finalísticos  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  –

PPAG – 2016-2019.

O Orçamento será elaborado em consonância com as prioridades e metas referidas

acima,  em  consonância  com  o  PPAG 2016-2019,  observadas  as  normas  da  Lei

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de

2000.

Anexo I – Metas Fiscais

As projeções das metas anuais da LDO para o exercício de 2016 e para os anos

subsequentes  foram  estabelecidas  em  função  das  expectativas  quanto  ao

desempenho  das  atividades  econômicas  do  País,  das  projeções  de  outros

indicadores  macroeconômicos,  além  dos  desempenhos  esperados  para  algumas

categorias de receitas e as principais categorias de despesas, tendo como referência

os valores orçamentários observados em anos anteriores.

O anexo de metas fiscais da proposição estabelece a meta de resultado primário de

0,01% do Produto Interno Bruto – PIB nacional – para o exercício de 2016. Em 2017

e 2018, a meta foi estabelecida em 0,06% e 0,07% do PIB nacional, respectivamente.

As referidas metas são compatíveis com o cenário macroeconômico e os parâmetros

utilizados no projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias da União para 2016.

Foram  utilizados  para  a  fixação  das  metas  fiscais  os  mesmos  parâmetros
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macroeconômicos usados na LDO da União. Entre eles, destacam-se:

1) crescimento real anual de 1,30% previsto para o PIB em 2016, de 1,90% em

2017 e de 2,40% em 2018;

2) superávit primário de 2,00% do PIB em 2016, mantendo-se esse percentual para

os dois anos subsequentes;

3)  inflação,  medida  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA  –

acumulado, de 5,60% em 2016 e 4,50% em 2017 e 2018;

4) taxa de juros básica da economia – Selic – de 12,09% em 2016, 10,79% em

2017 e de 9,94% em 2018;

5) taxa de câmbio da economia média de 3,30% em 2016, 3,22% em 2017 e de

3,30% em 2018.

Receitas e despesas orçamentárias

Para 2016, estima-se, em valores correntes, uma receita total de R$87,796 bilhões,

sendo R$85,194 bilhões de receita não financeira ou receita primária do Estado. A

receita  não financeira  corresponde ao total  da  receita  orçamentária  deduzidas  as

operações de crédito,  as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e

retorno de operações  de  crédito  (juros  e  amortizações),  recebimento  de recursos

oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatizações e aquelas relativas

a superávits financeiros. O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do

resultado primário.

No que se refere à despesa,  estima-se que esta supere  a  receita  em R$3,734

bilhões, sendo a despesa não financeira estimada em R$84,281 bilhões. A despesa

não financeira corresponde ao total da despesa orçamentária, deduzidas as despesas

com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de

capital  integralizado  e  as  despesas  com concessão de empréstimos  com  retorno

garantido. Esses valores serão utilizados para o cálculo do resultado primário.

A receita primária foi estimada em 1,34% do PIB nacional para 2016, e a despesa

primária  em  1,33%.  Esse  resultado,  se  alcançado,  possibilitará  a  obtenção  do

resultado primário fixado em R$913 milhões, ou 0,01% do PIB nacional, no mesmo

ano.

Para o resultado nominal, por sua vez, projeta-se um saldo negativo de R$3,235
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bilhões, calculado a partir da variação entre os valores estimados da Dívida Fiscal

Líquida,  de  R$87,394  bilhões,  em  31/12/2016,  e  de  R$90,629  bilhões,  em

31/12/2015, o que representa, em termos percentuais, 0,05% do PIB para 2016. Já os

resultados  nominais  esperados  para  o  período  de  2017  e  2018  resultam  das

estimativas de receitas e despesas previstas, bem como da projeção de evolução da

dívida consolidada líquida para o período.

Para a realização das metas fiscais, espera-se um crescimento de 7,84% da receita

tributária,  estimada  em  R$55,179  bilhões  em  2016,  sendo  a  principal  fonte

arrecadadora o ICMS. No fechamento do ano de 2014, esse tributo teve participação

de 85,2% na arrecadação tributária total do Estado.

Cabe  observar  que  a  arrecadação  de  ICMS  apresenta  forte  correlação  com  o

desempenho  da  atividade  econômica,  dado  que  a  base  de  arrecadação  desse

imposto corresponde às atividades relacionadas à comercialização interna. Segundo

estimativas do governo do Estado, cada 1,0% de variação positiva ou negativa no PIB

equivale a uma alteração de aproximadamente 0,97% na arrecadação do ICMS.

Em relação às despesas, merecem destaque os gastos com pessoal e encargos

sociais, que representam 54% do total das despesas correntes do Estado. A projeção

da  despesa  com  Pessoal  e  Encargos  Sociais  para  os  anos  de  2016  a  2018

considerou o crescimento vegetativo da folha de pagamentos, além das disposições

decorrentes da Lei 19.973 de 2011, a qual instituiu a Política Remuneratória do Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais. Registra-se que, a partir da Lei Orçamentária

para o exercício de 2014, as despesas com o pagamento de pensões civis do RPPS

e  dos  militares,  antes  classificadas  no  grupo  de  despesa  3  –  Outras  Despesas

Correntes,  passaram  a  ser  classificadas  no  grupo  de  despesa  1  –  Pessoal  e

Encargos Sociais, fato que explica a variação expressiva de 26,9% desta despesa em

relação à meta prevista para 2014.

Em relação à dívida pública, os  valores projetados para o pagamento dos seus

juros e encargos são de R$2,382 bilhões em 2016, e R$2,431 bilhões em 2017. Os

valores relativos à amortização da dívida continuam representando quase 60% das

Despesas de Capital para o ano de 2016, com projeção de R$4,796 bilhões em 2016,

R$5,594 bilhões em 2017 e R$6,564 bilhões em 2018.
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Renúncia de Receita

O Anexo de Metas Fiscais estabelece também a estimativa da renúncia de receita e

sua eventual compensação e da margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter continuado. Dessa forma, o Anexo I.7 divide a estimativa de renúncia em dois

grupos de dados, um com distinção para os benefícios consolidados já existentes em

2014 e outro com os benefícios aprovados e os prorrogados a partir do exercício de

2015 – todos com projeção de impacto para 2016, 2017 e 2018.

Os benefícios consolidados são distribuídos pelas modalidades de isenção, crédito

presumido, redução de base de cálculo, incentivo à cultura, incentivo ao esporte e

anistia,  instituídas,  em  sua  maioria,  por  aprovação  via  Conselho  de  Política

Fazendária – Confaz –, nos moldes e limites definidos pela Lei Complementar nº 24,

de 7/1/1975.

O segundo grupo é  composto  por  novos benefícios  ou  prorrogações que foram

aprovados com observação dos requisitos da LRF e atendem às diretrizes, conforme

interpretação da Superintendência de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais:

Dados os critérios estabelecidos, até a presente data, o projeto informa que não

foram  concedidos  benefícios  ou  incentivos  que  efetivamente  correspondam  à

renúncia  de  receita  promovida  pelo  Estado  de  Minas  Gerais  (concedidos  ou

prorrogados em 2015 e com vigência prevista também para 2016, 2017 e 2018).

O projeto ainda salienta que há a possibilidade de prorrogação para o exercício de

2016 dos benefícios fiscais que atualmente vigem e possuem término de vigência no

exercício de 2015.

Por fim compõem também as novas estimativas de renúncias os regimes especiais

de tributação firmados ou alterados pelo Estado em defesa da economia mineira,

conforme previsão constante no art. 225 da Lei nº 6.763, de1975.

Para o exercício de 2016, a renúncia consolidada de receita atinge R$4,766 bilhões,

o que representa 10,90% da receita de ICMS e 8,64% da receita tributária estimada

para o exercício.

As  renúncias  exclusivas  do  ICMS,  distribuídas  por  setores  e  por  modalidades,

atingem o montante de R$4,488 milhões para o exercício de 2016, e representam

94,2% das desonerações consolidadas.
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As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2015, aprovadas com

a observação de medidas compensatórias, consoante o art. 14, incisos I e II, da LRF,

totalizam, para 2016, R$507 milhões, e correspondem a 1,16% do ICMS estimado

para o exercício. O projeto destaca que está vigente desde 17/3/2015 a concessão

fiscal de caráter geral de redução da alíquota do ICMS nas operações com etanol de

19% para  14%,  com  previsão de neutralização de seus  efeitos  pelo  aumento  do

consumo desse produto.

No que se refere aos benefícios heterônomos – benefícios tributários concedidos

por interesse de política nacional aprovados por legislação de aplicação nacional, que

não se inserem dentro da competência e do arbítrio das unidades subnacionais –,

estes totalizam em 2016 perdas estimadas no montante de R$7,074 milhões para

Minas Gerais, com o impacto equivalente a 16,2% do ICMS estimado para o mesmo

exercício.

Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Para o ano de 2016, a previsão é que o Saldo Final do Aumento Permanente da

Receita seja de R$198 milhões, valor equivalente à Margem Bruta de Expansão da

Despesa, uma vez que não há previsão de Redução Permanente de Despesa.

Por sua vez, a Margem Líquida de Expansão da Despesa será nula em 2016, pois a

previsão  é  que  toda  a  Margem  Bruta  disponível  seja  consumida  em  2016  no

cumprimento da Lei da Política Remuneratória (Lei nº 19.973, de 2011).

Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

As  metas  para  o  ano  de  2014  foram  previstas  no  primeiro  semestre  de  2013,

quando o cenário econômico nacional apresentava um nível de atividade inferior ao

esperado,  com  baixo  crescimento  ou  mesmo  retração  nos  diversos  setores  da

economia.

Nos parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração da LDO 2014, segundo

o projeto, as projeções foram feitas considerando um aumento do PIB nacional de

2,5% a.a. para 2014. Mas a taxa de crescimento efetivamente observada nesse ano

foi  de 0,1% inferior,  portanto,  à taxa esperada e  o  Índice Nacional  de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA – se mostrou resistente e descolado do centro da meta

oficial (4,5%), permanecendo bem próximo do teto estabelecido de 6,5%.
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Com efeito, um novo ciclo de ajuste da taxa básica de juros foi demandado, como

mecanismo de controle da inflação. No final de 2014 a taxa Selic registrou 11,75%,

percentual superior ao apresentado no final de 2013 (10,00%).

A continuidade das ações do governo federal para reanimar a economia, dentre as

quais  a  manutenção  das  desonerações  tributárias  (a  exemplo  do  IPI  e  da

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide-Combustíveis), conjugada

com  o  efeito  do  desempenho  dos  principais  indicadores  macroeconômicos,

influenciaram  tanto  a  arrecadação  dos  impostos  federais,  produzindo  limitações

diretas nos repasses da União ao Estado, quanto dos tributos estaduais, no alcance

de ganhos reais expressivos de receita.

O superávit primário alcançado pelo Estado atingiu o montante de R$1,031 bilhões,

correspondendo a 0,02% do PIB nacional realizado, sendo, porém, 44,56% inferior à

meta prevista para o Estado, fixada em 0,04% na LDO 2014. 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 com um déficit primário de R$ 13,246 bilhões.

Na composição da receita total,  a maior parcela de contribuição vem da receita

tributária. Em 2014, a arrecadação tributária do Estado acumulou R$43,912 bilhões,

registrando aumento nominal de 7,2% em relação ao mesmo período de 2013. Em

termos reais o incremento foi de 0,9%.

Nesse  conjunto,  o  ICMS  se  destaca  como  principal  fonte  de  arrecadação,

representando  85,2%  da  receita  tributária.  A  arrecadação  desse  imposto  teve

crescimento nominal de 6,4% em relação a 2013, crescimento significativo quando

comparado ao PIB nacional de 0,1% no mesmo período, uma das variáveis utilizadas

para a projeção de receitas tributárias.

Dentre  os  setores  com  significativa  participação  na  receita  de  ICMS,  o  projeto

destaca  o  de  combustíveis  como  principal  em  arrecadação,  seguido  pelo  de

comércio, de energia, de indústria e de comunicações. No conjunto, esses setores

representaram 65,1% do arrecadado no período de 2014, sendo o maior índice de

crescimento registrado no comércio (14,6%), seguido de perto pela indústria (13,2%).

O  modelo  de  gestão  então  implementado  contemplou  ações  de  controle  fiscal
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direcionadas para as “outras receitas tributárias”. No acumulado de 2014, em termos

correntes, a receita de IPVA foi 11,8% superior à de 2013, os recolhimentos de Taxas

elevaram-se 11,5% e a receita de ITCD obteve crescimento de 16,0% em relação ao

mesmo período. Em termos reais IPVA, taxas e ITCD cresceram, respectivamente,

5,5%, 4,9% e 9,0%.

As inversões financeiras e investimentos realizados em 2014 alcançaram R$ 4,643

bilhões, valor menor que o registrado em 2013 (R$5,211 bilhões),  o equivalente a

uma redução de 10,9% em relação ao ano anterior, destoando o nível de desembolso

com esse compromisso no ano com o da trajetória ascendente, iniciada em 2003 e

com ápice em 2013.

Em 31/12/2014, a dívida pública consolidada de Minas Gerais alcançou o montante

de R$ 93,731 bilhões, ou seja, 3,62% superior ao estabelecido na meta para 2014. O

aumento desse endividamento em relação à meta deve-se basicamente à evolução

do  índice  de  correção  do  principal  contrato  (Lei  Federal  nº  9.496,  de  1997  e

Saneamento  dos  Bancos  Estaduais),  ou  seja,  o  Índice  Geral  de  Preços

Disponibilidade  Interna  –  IGP/DI  –,  e  ainda  pela  incorporação  de  juros  ao  saldo

devedor  da  dívida  (Lei  nº  9.496  de  1997),  pela  variação  cambial  e  monetária

efetivamente ocorrida no ano.

Quanto  à  Dívida  Consolidada  Líquida  –  DCL –,  apurou-se  saldo  de  R$85,268

bilhões ao final de 2014, superando em 4,99% o valor nominal projetado inicialmente.

O resultado nominal alcançado em 2014 foi de R$ 6,144 bilhões, correspondente a

0,11% do PIB nacional, representando geração de déficit nominal inferior em 46,71%

ao  indicado  na  LDO  2014,  previsto  em  0,22%  do  PIB.  Essa  diferença  decorreu

principalmente do  crescimento  do  estoque da dívida  pública  consolidada de 2013

para 2014 em proporção inferior ao previsto.

No que se refere à despesa de pessoal, o projeto destaca o impacto da concessão

de  reajustes  escalonados  para  determinadas  categorias,  que  impactam

significativamente a folha de pessoal no exercício concedido e nos demais exercícios

que  se  desdobram,  pressionando  o  comprometimento  da  receita  estadual  com

despesas de caráter continuadas.
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Anexo II – Riscos Fiscais

No caso da receita estadual,  os principais riscos referem-se ao desempenho da

receita de ICMS, que representa a maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa

fonte de receita está sujeita a variações distintas de preços condicionadas por preços

administrados e vinculadas ao comportamento dos preços de mercado.

De modo geral, estima-se que 1,0% de variação positiva ou negativa no Produto

Interno  Bruto  –  PIB  –  provoque  uma  alteração  da  mesma  natureza  de

aproximadamente 0,47% na arrecadação, em função do PIB englobar um conjunto

expressivo  de  bens  e  serviços  não  sujeitos  à  incidência  do  ICMS.  Estimativas

apontam que uma variação positiva ou negativa de 1,0% dos preços de mercado –

IPCA – deve induzir uma oscilação de cerca de 0,97% da arrecadação de ICMS. A

expectativa do mercado é que o curso do nível de preços em 2015 (previsão anual de

8,23%) seja reduzido em 2016 para 5,92%. Essa expectativa para o IPCA bem acima

do teto da meta estipulada pela autoridade monetária se deve em grande medida ao

realinhamento  de  preços  administrados  de  combustíveis  e  de  energia  elétrica

realizado no início de 2015.

Os  setores  econômicos  do  ICMS  sujeitos  à  variação  de  preços  administrados

(combustíveis, energia elétrica e telecomunicações) deverão responder por 39,80%

do total da arrecadação em 2015. A expectativa é de elevação na participação relativa

do  ICMS  tendo  em  vista  os  reajustes  das  tarifas  de  energia  e  do  preço  dos

combustíveis.

Sessenta por cento e vinte décimos (60,20%) da arrecadação de ICMS encontram-

se sujeitos à variação de preços de mercado, estando seu desempenho influenciado

pela evolução dos índices de preços ao consumidor. Para o exercício em curso, as

previsões  apontam  desempenho  dos  preços  no  atacado  abaixo  dos  preços  ao

consumidor (IGP-DI=7,00%, Focus/Bacen, 17.04.14).

Para 2016, os analistas preveem desaceleração desses preços, que deverão ficar

abaixo da estimativa dos preços ao consumidor (IGP-DI=5,50%).

Análise das Emendas

Parte das emendas apresentadas é de cunho alocativo, ou seja, estabelece que a

lei  orçamentária  deverá  conter  dotações  para  o  custeio  de  ações  específicas  ou



1942
____________________________________________________________________________

genéricas. Entretanto, deve-se salientar que o instrumento adequado para criar ações

e programas é o PPAG. Cabe à lei orçamentária, por sua vez, estabelecer, para um

determinado exercício, as dotações orçamentárias para as ações criadas no PPAG.

Dessa forma, entendemos que as matérias relativas à alocação de recursos para as

ações do Estado devem ser tratadas durante a tramitação do PPAG e do Orçamento,

cujos projetos devem ser recebidos nesta Casa até 30 de setembro próximo. Cabe

ressaltar que o PPAG tem o seu processo de discussão ampliado pela participação da

sociedade, em audiências públicas, o que reforça a legitimidade das decisões sobre a

elaboração  das  políticas  públicas.  Por  esse  motivo,  deixamos  de  acolher  neste

parecer  as  emendas  alocativas,  bem  como  aquelas  que  propõem  medidas

pertinentes ao PPAG. São elas: Emendas nºs 14 a 16, 22 a 38, 78 e 88.

Acolhemos as Emendas nºs 1, 2, 4, 6, 9, 18, 21, 53, 59, 89 e 115, na forma original

por entendermos que elas aprimoram a proposição.

Por  questões conceituais  e de técnica legislativa, optamos por  aprovar  outras 4

emendas  na forma de subemenda.  São elas:  Subemenda nº  1 à  Emenda nº  72,

Subemenda nº 1 à Emenda nº 100, Subemenda nº 1 à Emenda nº 101 e Subemenda

nº 1 à Emenda nº 106.

As Emendas nºs 39 a 51, 71, 79, 83 a 87, 90 a 92, 94 a 97, 103 e 124 propõem

alterações do art. 8º do projeto, que dispõe sobre os quadros que acompanharão a

proposta orçamentária.  Analisadas as alterações apresentadas, opinamos pela sua

rejeição, uma vez que entendemos ser inviável o encaminhamento das informações

por elas propostas.

Outras 43 emendas foram rejeitadas por impossibilidade técnica e/ou operacional

para sua concretização, por conterem dispositivos que já são operacionalizados, por

serem contrários às normas de contabilidade pública ou por versarem sobre matérias

ainda controversas no âmbito das finanças públicas.

As Emendas nos 1, 2, 4, 6, 9, 59 e 89, bem como a subemenda no 1 à Emenda no

100 retornam dispositivos contidos na lei de diretrizes orçamentárias vigente.

Emendas Apresentadas pelo Relator

Apresentamos à proposição as Emendas nos 126 a 131 que promovem alterações

ao projeto com vistas a adequá-lo aos preceitos vigentes, sendo que as Emendas nºs

126, 127 e 129 pretendem dar clareza ao texto legal.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.503/2015, em

turno único, com as Emendas nos 1, 2, 4, 6, 9, 18, 21, 53, 89 e 115 apresentadas por

parlamentares; com a Emenda no 59 apresentada pelo Bloco Verdade e Coerência;

com as Subemendas no 1 às Emendas nos 72, 100, 101 e 106 ; e com as Emendas

nos 126 a 131 apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nos

3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,

56, 57, 58, 60, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91,

92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119,

120, 121, 122, 124, 125.

As  Emendas  nos  72,  100,  101  e  106  ficam  prejudicadas  pela  aprovação  das

respectivas subemendas.

As Emendas nos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 93 ficam prejudicadas pela

aprovação da Emenda no 1. As Emendas nos 108, 109, 110 e 113 ficam prejudicadas

pela  aprovação  da  Emenda  nos  89,  e  a  Emenda  no  123  fica  prejudicada  pela

aprovação da Emenda no 59.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 72

Dê-se ao caput do art. 25 a seguinte redação:

“Art.  25  –  A celebração  de  convênio  de  saída,  termo  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.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 100

Acrescente-se ao art. 36 os seguintes §§, renumerando-se os demais:

"Art. 36 – (...)

§ 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.".
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 101

Acrescente-se ao art. 45 o seguinte inciso:

"Art. 45 – (...)

… – 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.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 106

Acrescente-se ao art. 47, onde convier, o seguinte parágrafo:

“...  §  –  O TCEMG disponibilizará à Assembleia Legislativa,  por  meio eletrônico,

informações concernentes à:

I – fiscalização de obras;

II – fiscalização de licitações;

III – solicitações de medidas corretivas emitidos aos seus jurisdicionados;

IV – Outras informações solicitadas.".

EMENDA N° 126

Dê-se ao § 1º do art. 12 a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

§  1º  –  Os  projetos  de  lei  relativos  a  créditos  adicionais  em favor  dos  Poderes

Legislativo e Judiciário,  do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG

também atenderão ao disposto no caput.”.

EMENDA N° 127

Substitua-se,  no  inciso  II  do  art.  30,  a  expressão  “entidades  vinculadas  a

municípios” pela expressão “entidades públicas vinculadas a municípios”.

EMENDA Nº 128

Suprima-se o art. 33.

EMENDA N° 129

Dê-se ao inciso I do caput do art. 40 a seguinte redação:

“Art. 40 – (…)

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

EMENDA N° 130

Dê-se ao art. 49 a seguinte redação:
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“Art.  49  –  Será  assegurado  aos  membros  da  ALMG 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 –, 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.”.

EMENDA N° 131

Dê-se a seguinte redação ao art. 63:

“Art. 63 – Dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais – Fapemig –, correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da

receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente  administrados,  nos

termos do art.  212 da Constituição do Estado, serão destinados, no mínimo, 40%

(quarenta  por  cento)  ao  financiamento  de  projetos  desenvolvidos  por  instituições

estaduais.”.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Agostinho Patrus Filho – Cabo Júlio – Rogério

Correia – Gustavo Corrêa – Vanderlei Miranda – Thiago Cota – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.334/2015

(Nova redação, nos termos do §1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 483/2011, “proíbe a venda e o consumo de

bebidas  alcoólicas  nas  dependências  de  estádios  de  futebol  das  administrações

públicas direta e indireta do Estado nos dias de jogos”.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e com a Emenda nº 2, 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.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada em 10/7/2015, foi acatada
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sugestão de emenda dos deputados Alencar da Silveira Jr. e Rogério Correia, dando

ensejo à apresentação de nova redação do parecer nos termos do §1º do art. 138 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob análise “proíbe a venda e o consumo, em dias de jogos, de bebida

alcoólica nas dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta

e  indireta  do  Estado”.  O  Substitutivo  nº  1,  aprovado  em  1º  turno,  prevê  que  a

comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol no Estado

serão permitidos desde a abertura dos portões para acesso do público ao estádio até

o final do intervalo entre o primeiro e segundo tempos da partida. Estabelece que

cabe  ao  responsável  pela  gestão  do  estádio  definir  os  locais  nos  quais  a

comercialização e o consumo de bebidas serão permitidos, desde que não ocorram

nas arquibancadas do estádio. A Emenda nº 2, aprovada em 1º turno, estendeu essa

proibição também às  cadeiras  das  arenas  esportivas,  com vistas  a  aperfeiçoar  a

interpretação e o impacto efetivo da norma. Por fim, o substitutivo aprovado normatiza

a aplicação de penalidades pelo seu descumprimento, sem prejuízo da aplicação do

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990).

No que diz respeito aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, não

há geração de despesas para o Tesouro Estadual. Quanto aos impactos econômicos

potenciais, entendemos que, do ponto de vista dos concessionários das arenas de

futebol (Estádio Mineirão e Estádio Independência), a permissão da comercialização

de álcool produzirá aumento de receita operacional. Tal aumento advirá da potencial

ocupação  de áreas  comerciais  ociosas  no  espaço das  arenas  (como ocorre,  por

exemplo,  na  Esplanada  do Mineirão),  o  que repercutirá  em geração adicional  de

recursos financeiros, em razão das rendas de aluguel proporcionadas pela ocupação

desses espaços.

Evidentemente, sob a ótica do Estado, incrementos da receita operacional daqueles

concessionários impactarão positivamente suas taxas de lucro, o que, por extensão,

contribui  para a manutenção do equilíbrio  econômico-financeiro  dos contratos  das

concessões,  reduzindo  a  probabilidade  de  ocorrência  de  pedido  de  revisões

contratuais.
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A Emenda nº 1, apresentada pelo deputado Alencar da Silveira Jr. visa a autorizar a

instalação de sistemas de reconhecimento facial nas áreas de acesso aos estádios

de futebol, com a qual concordamos, uma vez que seu teor meramente autorizativo

não implica geração de despesas para o Tesouro Estadual.

A Emenda nº 2, apresentada como sugestão de emenda pelos deputados Alencar

da Silveira Jr. e Rogério Correia, pretende permitir que, na ocupação da Esplanada

do  Estádio  Magalhães  Pinto,  seja  dada  preferência  aos  antigos  feirantes  que

trabalhavam naquele espaço até junho de 2010.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.334/2015, no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

''Art. ...  – Fica autorizada a instalação de sistemas de reconhecimento facial nos

estádios de futebol localizados no Estado.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – Na cessão do espaço da esplanada do Estádio Governador Magalhães

Pinto,  será dada preferência aos feirantes que trabalhavam no local em junho de

2010.”.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015.

Tiago Ulisses,  presidente  – Arnaldo Silva,  relator  – Gustavo Corrêa  –  Sargento

Rodrigues – Vanderlei Miranda – Thiago Cota – Celise Laviola.

PROJETO DE LEI Nº 1.334/2015

(Redação do vencido)

Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol

no Estado serão permitidos desde a abertura dos portões para acesso do público ao
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estádio até o final do intervalo entre o primeiro e segundo tempos da partida.

Art. 2º – Cabe ao responsável pela gestão do estádio definir os locais nos quais a

comercialização e o consumo de bebidas serão permitidos.

Parágrafo  único  –  É  vedado  comercializar  ou  consumir  bebida  alcoólica  nas

arquibancadas e cadeiras do estádio.

Art.  3º – O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita o infrator às seguintes

penalidades, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 11 de outubro de

1990:

I – se consumidor, retirada das dependências do estádio e multa no valor de até

500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II  – se fornecedor,  advertência escrita  e multa no valor de até 5.000 (cinco mil)

Ufemgs.

Parágrafo único – A multa a que se refere este artigo poderá ser aplicada em dobro,

em caso de reincidência, assegurado o devido processo administrativo.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.980/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o  Estado  a  doar  ao  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  dos  Municípios  da

Microrregião do Alto Sapucaí – Cimas – o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob análise tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao Consórcio

Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí – Cimas – o

imóvel com área de 357,06m², situado na Av. Eng.º Pedro Fonseca Paiva, nº 376,

Bairro Avenida, nesse município, registrado sob o nº 2.186, a fls.139 do Livro 3-B, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração
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pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado à implantação de Centro de Atendimento em Saúde do Cismas. Ademais, o

art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o

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

tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa,  por exigência do art.  18 da Constituição do Estado, do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra

de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não  representa

despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.980/2015, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Celise Laviola – Professor

Neivaldo – Thiago Cota.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do governador  do Estado,  a proposição em epígrafe “altera a Lei  nº

6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de

Minas Gerais – Copasa-MG”.

Aprovado no 1º turno na forma original,  o  projeto 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.

Informa-se, ainda, que o projeto em análise tramita em regime de urgência.
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Fundamentação

Nos  termos  já  manifestados  por  esta  comissão  quando  da  apreciação  da

proposição em 1º turno, a intenção com este projeto de lei, segundo o governador do

Estado, “é dotar a Copasa-MG de novos instrumentos de governança corporativa,

que lhe permitam desenvolver as atividades previstas em 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”.

Conforme esclarecimentos constantes na justificação da proposição,  “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 em que ainda não

vem atuando”.

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno

anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da

proposição. O projeto foi amplamente debatido no 1º turno e não houve fato novo

após nossa primeira análise, razão pela qual ratificamos nosso entendimento de que

a proposta em exame tende a gerar mais competitividade para a Copasa-MG, de

modo  a  ampliar  ainda  mais  o  seu  campo  de  atuação  no  Estado,  fortalecendo,

consequentemente,  a  empresa  no  cumprimento  de  seus  objetivos  sociais  mais

relevantes,  inclusive  mediante  a  transferência  de  servidores  da  Copasa-MG para

suas subsidiárias e demais  empresas envolvidas,  sempre com a preservação dos

seus direitos trabalhistas.

Por fim, além de aprimorar a proposição quanto à técnica legislativa, entendemos

necessário, no que tange ao conselho de administração da Copasa-MG e de suas

subsidiárias, prever a garantia da participação de representantes dos empregados,

nos termos do parágrafo único do art.  140 da Lei  Federal  nº  6.404,  de 1976,  da

mesma forma como vem ocorrendo no âmbito da administração pública federal após

o advento da Lei Federal nº 12.353, de 2010. Essa previsão origina-se de sugestão
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de autoria da deputada Marília Campos, a qual entendemos pertinente, razão pela

qual a incorporamos na minuta do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.020/2015 no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, o seguinte art.

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

subsidiárias e controladas, respeitados os direitos assegurados na legislação vigente

e em acordos coletivos de trabalho.

§ 2º – Fica garantida, nos termos de regulamento, aos empregados da Copasa-MG

e de suas subsidiárias, representação nos respectivos conselhos de administração,

observadas as condições quanto à forma de escolha do representante previstas no

parágrafo único do art. 140 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 3º – A Copasa-MG poderá fornecer apoio operacional, logístico, administrativo e

técnico à operação de suas subsidiárias.

§ 4º – O prazo de duração da Copasa-MG, de suas subsidiárias e controladas é

indeterminado.”.

Art. 2° – Fica revogado o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.084, de 1973.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Fábio  Cherem,  relator  –  Cabo  Júlio  –  Glaycon

Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17/2015

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Resolução  nº  17/2015,  de  autoria  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do governador do Estado referentes

ao exercício de 2013, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 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 Comissões, 13 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cássio Soares, relator – Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.254/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.254/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que

dispõe sobre a integração dos órgãos de defesa social do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências, 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 1.254/2015

Estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública.
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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  componentes  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;

III  –  promover  a  cooperação  entre  órgãos  estaduais  e  municipais  e  parceiros

privados nas ações de segurança pública no Estado;

IV – aumentar a produtividade dos serviços de segurança pública.

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cássio Soares, relator – Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.020/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.020/2015, de autoria do governador do Estado, 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 –, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo

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 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, o seguinte art.

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

subsidiárias e controladas, respeitados os direitos assegurados na legislação vigente

e em acordos coletivos de trabalho.

§ 2º – Fica garantida, nos termos de regulamento, aos empregados da Copasa-MG

e de suas subsidiárias, representação nos respectivos conselhos de administração,

observadas as condições para a escolha de representantes previstas no parágrafo

único do art. 140 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 3º – A Copasa-MG poderá fornecer apoio operacional, logístico, administrativo e

técnico à operação de suas subsidiárias.
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§ 4º – O prazo de duração da Copasa-MG, de suas subsidiárias e controladas é

indeterminado.”.

Art. 2º – Fica revogado o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.084, de 1973.

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Tiago Ulisses, relator – Cássio Soares.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.655

Dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo

do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa passa a ser regida por

esta lei.

Art. 2º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo de que

tratam a Lei nº 9.767, de 11 de maio de 1989, e as Resoluções nºs 5.049, de 15 de

dezembro de  1989,  e  5.086,  de  31  de  agosto  de  1990,  ficam transformados  em

cargos  de  Assessor  Parlamentar,  distribuídos  em  quarenta  e  oito  níveis,

correspondentes aos padrões de vencimento do VL-9 ao VL-56 previstos na tabela de

vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, na forma

de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Art. 3º – Os cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo de que trata

a  Lei  nº  9.384,  de  18 de  dezembro  de 1986,  ficam transformados em cargos de

Assessor  Parlamentar,  mantidos  os  respectivos  padrões  de  vencimento  e

quantitativos, observada a jornada prevista em regulamento da Mesa da Assembleia.

Parágrafo  único  –  O padrão de vencimento  do  cargo AL-DAS-1-05,  previsto  no

Anexo I da Lei nº 9.384, de 1986, passa a ser o padrão de vencimento imediatamente

subsequente ao do último padrão de vencimento integrante do conjunto de níveis a

que se refere o art. 2º desta lei.

Art.  4º  – Regulamento da  Mesa da Assembleia  estabelecerá a  correspondência

entre os padrões de vencimento básico e a pontuação relativa aos cargos a que se

refere o art. 2º, dispondo sobre o arredondamento de casas decimais, bem como a

proporcionalidade de vencimento para as distintas jornadas de trabalho, com base na

tabela de vencimento básico dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.
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Art. 5º – As transformações dos cargos de que trata esta lei não resultarão em sua

extinção ou vacância, mantidas a forma de provimento e a natureza do cargo de livre

nomeação e exoneração.

Art. 6º – Em razão das peculiaridades das atividades realizadas pelo ocupante do

cargo  de  Assessor  Parlamentar,  o  registro  de  presença  por  meio  do  sistema

informatizado poderá ser substituído por outra forma de controle de frequência, nos

termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Art. 7º – Para os cargos resultantes das transformações a que se refere esta lei, fica

dispensado o requisito de jornada previsto no art. 4º da Lei nº 16.833, de 20 de julho

de 2007.

Art. 8º – O Anexo I da Lei nº 16.833, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 9º –  Ficam revogados os seguintes dispositivos, sem prejuízo dos efeitos por

eles produzidos:

I – o art. 7º, o parágrafo único do art. 196, os arts. 197 a 199 e os Anexos I e III da

Resolução nº 800, de 5 de janeiro de 1967;

II – a Lei nº 6.890, de 4 de outubro de 1976;

III – o art. 3º da Lei nº 7.083, de 3 de outubro de 1977;

IV – a Lei nº 7.288, de 3 de julho de 1978;

V – a Lei nº 7.384, de 30 de outubro de 1978;

VI – o art. 1º da Lei nº 7.827, de 24 de outubro de 1980;

VII – a Lei nº 7.848, de 11 de novembro de 1980;

VIII – a Lei nº 8.034, de 31 de julho de 1981;

IX – os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.443, de 6 de outubro de 1983;

X – o art. 8º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

XI – art. 3º da Lei nº 8.537, de 27 de abril de 1984;

XII – a Lei nº 8.983, de 22 de outubro de 1985;

XIII – a Lei nº 9.094, de 17 de dezembro de 1985;

XIV – o art. 5º da Lei nº 9.181, de 13 de junho de 1986;

XV – os arts. 2º a 5º da Lei nº 9.767, de 1989;
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XVI – o § 3º do art. 4º da Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ANEXO

(a que ser refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007)

TABELA DE ÍNDICES E PADRÕES DE VENCIMENTO

*  –  A Tabela  de  índices  e  padrões  de  vencimento  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 15.7.2015.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.658

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.659

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.660

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema

Penitenciário – Inespe –, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Nova-Limense de Estudos do

Sistema Penitenciário – Inespe –, com sede no Município de Nova Lima.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.498, DE 14 DE JULHO DE 2015

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2013.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

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.

Palácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 2015;  227º da

Inconfidência Mineira e 194º da Independência do Brasil.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  Ata;  discurso  do  deputado

Gustavo  Corrêa;  aprovação  –  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:  Palavras  do

Presidente – Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015; discurso do deputado Felipe Attiê; Questão

de Ordem – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes –  Hely Tarqüínio  –  Lafayette de  Andrada – Ulysses  Gomes –

Antônio Carlos Arantes – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco –

Cabo Júlio  –  Cássio  Soares  –  Celinho  do Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –  Cristiano

Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –

Doutor Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê  – Geisa Teixeira –

Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro –

Isauro Calais – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tito Torres –

Tony Carlos – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 18h4min, 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 Noraldino Júnior, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.
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O presidente  –  Em discussão,  a  ata.  Com a palavra,  para  discutir,  o  deputado

Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Presidente,  acompanhei  a  leitura  da  ata,  e  o

deputado Noraldino Júnior fez questão de dizer que, regimentalmente, o Projeto nº

2.020,  do  governador,  preencheu  todos  os  pré-requisitos  e  que  se  encerrasse  a

discussão. Eu lamento porque eu gostaria exatamente de fazer algumas colocações,

mas o deputado que, naquele momento, discutia o projeto pediu o encerramento e,

por falta de quórum, a reunião foi encerrada. Regimentalmente, ele estava coberto de

razão.  Eu  apenas  queria  fazer  a  defesa  e  alguns  comentários  sobre  o

pronunciamento  do  respectivo  deputado,  e  deixar  claro  algo  que  disse  na  minha

declaração de voto quando o deputado Felipe Attiê usava a tribuna. Quero dizer que a

oposição votará esse projeto de forma tranquila, porque começamos a perceber que

o governador enxergou que o seu governo estava sem rumo e tem copiado todos os

projetos da tão falada herança maldita ou gestão tucana. O projeto da Copasa nada

mais  é  que uma cópia  do  projeto  que criou a  subsidiária  da  Cemig.  Mas vamos

discuti-lo longamente ainda, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O presidente – Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de  Resolução  nº  18/2015  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  156,  1.254,  1.266,  1.334  e

2.443/2015, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o Projeto de

Lei  nº  1.915/2015,  apreciado  na  ordinária  realizada  hoje  à  tarde.  A presidência

informa  ainda  que  fez  retirar  da  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº  2.020/2015,  que  foi

encaminhado à Comissão de Administração Pública para parecer sobre emenda.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Prosseguimento de discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
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2.173/2015, do governador do Estado e do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a

utilização de parcela dos depósitos judiciais realizados em processos vinculados ao

Tribunal de Justiça do Estado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para

discutir, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê* – Sr. Presidente, temos trabalhado muito nesta Casa, e os

resultados deste semestre são positivos na gestão de V. Exa. Vamos, mais uma vez,

discutir aqui esse projeto, esse modo petista de governar. Vamos discutir esse projeto

que confisca, que se apropria, de forma indébita, dos recursos de terceiros no Estado

de Minas Gerais, dos depósitos judiciais.

Estamos discutindo um projeto que criou o banco de depósitos judiciais do Estado

de Minas  Gerais  para  uso e  pagamento  de  contas do  governo do PT em Minas

Gerais,  este  projeto  que  derruba  todas  as  leis  federais  deste  país,  desde  a

Constituição até a Lei nº 4.320, de 1964, tamanha sua irregularidade. Ele derruba a

lei que rege o sistema financeiro brasileiro,  derruba o Código de Processo Civil  e

tantas  outras  leis.  Mas,  acima  de  tudo,  esse  projeto  mostra  a  gestão  temerária,

perigosa, arriscada e imprudente das finanças públicas de Minas Gerais, que o PT

está implantando em seu governo.

Avisei aqui que não havia dinheiro para a gastança do PT. E nós, Sr. Presidente,

estamos nos encaminhando para um afundamento rápido. O Brasil é um doente que

está em vias de entrar na UTI e, uma vez na UTI, qualquer bactéria poderá levá-lo ao

coma.  Ai  dos  senhores  petistas  do  governo  federal,  do  governo  estadual  e  da

Prefeitura de Uberlândia. Senhores petistas, abram o olho. Vejam a China. A bolsa,

na  China,  despencou  nos  últimos  meses,  num  montante  de

US$3.500.000.000.000,00.  Derreteu!  Desapareceu um  PIB  brasileiro,  o  8º  PIB do

mundo, na Bolsa de Valores da China, com a queda das ações chinesas. O minério

de ferro, Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, somente no mês de junho, caiu

30%. Aqui, Sr. Governador, são as Minas Gerais, as minas de ferro. Sr. Governador,

nossa principal fonte de exportação é o minério de ferro.

Uma crise chinesa vai derrubar a economia brasileira, porque fomos dependentes

da Inglaterra no século XIX; passamos, no século XX, a nossa dependência ao maior

parceiro comercial, os Estados Unidos da América. Na Era Brahma, no século XXI, o
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Brasil  passou  a  ter  como  maior  parceiro  comercial  a  China.  Como  vimos,

secularmente  mudamos  da  Inglaterra  para  os  Estados  Unidos,  mas  continuamos

dependentes da China.

Sr. Presidente, uma simples sinusite na China, aqui, é uma pneumonia dupla, nos

dois pulmões, acometida por uma infecção intestinal. O Brasil, na sua dependência

da economia chinesa, terá pneumonia dupla, com infecção intestinal, e vamos dizer,

porque não, até com trombose no pé, se lá tiver uma sinusite. Vai ser um horror, Sr.

Presidente. Aí é que iremos para o buraco, porque as  commodities vão despencar;

não teremos superávit na balança comercial e haverá um desaquecimento. O Brasil

continua  sendo  um  explorador  de  commodities e  precisa  delas,  porque  o  que

movimenta a economia ainda são essas  commodities.  Se não vendermos milho e

soja e se os preços desses produtos despencarem, a crise chegará ao agronegócio, e

as receitas vão minguar, Sr. Presidente.

Aí, qual é a gestão que o PT faz? Faz uma gestão sindical das finanças públicas.

Nunca vi isso e não sei como. O secretário de Planejamento está em Porto Seguro

descansando – todo ser humano merece um dia de descanso e férias –, mas ele

deve estar sem dormir com essa situação de crise que se avizinha e com a gastança

que o PT está implementando em Minas Gerais, sem dinheiro e fazendo déficit. Olha,

isso vai dar com os burros n'água.

Estamos  falando  de  um  derretimento  de  um  PIB  brasileiro,

US$3.500.000.000.000,00 na Bolsa de Xangai.  Estamos falando do maior parceiro

comercial do Brasil hoje. Estamos falando dos chineses que prometeram emprestar

dinheiro  para  salvar  a  Petrobras.  Estamos  falando  daqueles  chineses  que  estão

falando em investir US$35.000.000.000,00 em estrutura no Brasil. Se a turma lá na

Ásia entrar numa crise, vamos aprofundar a nossa crise, a queda das receitas e a

queda das commodities.

Como está o governo brasileiro federal? De calça curta, Sr. Presidente. E o governo

de Minas? Sr. Presidente, está ficando de cueca – desculpe-me –, porque está com a

gestão temerária, arriscada, tendo de confiscar depósitos de terceiros para honrar o

compromisso da folha de pagamento do mês de agosto. Aqui não tem crise. Lembro-

me de que avisei, na Prefeitura de Uberlândia, desde março do ano passado, que
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fizessem um ajuste nas finanças públicas e fui,  na época, levado a nada, por ser

oposição naquela Casa. Até disseram que crise era coisa da minha cabeça, coisa de

internet.

Não sou cavaleiro do Apocalipse e estou longe de sê-lo, Sr. Presidente. Gostaria de

ser aquele que leva as boas notícias, os bons tempos e os bons ventos para que o

barco chegue ao local seguro. Mas, com a direção desse barco, da forma como está,

afundará no meio do Rio São Francisco e levará os mineiros junto, Sr. Presidente. É

lamentável  essa gestão  arriscada,  temerária e perigosa das finanças públicas em

Minas Gerais.

Acima de tudo, o ajuste fiscal do Levy a cada dia vai para o buraco. A inflação não

vai  baixar.  Agora,  como o  povo vai  aguentar  um País  com a  inflação em alta,  o

desemprego, a resseção e a crise internacional de seu principal parceiro econômico?

O que vai sobrar para o Brasil, meu Deus? Tenha dó de nós, porque a situação se

agrava.

Aquela cigarra barbuda ficou cantando, cantou no verão, cantou na primavera. A

cigarra barbuda sempre gostava de dizer “como nunca antes na história deste país”.

Continuamos  exportando  soja,  minério  de  ferro,  milho,  café,  o  mesmo  Brasil  do

Império; o mesmo Brasil que começou a exportar cana-de-açúcar lá no engenho, no

Brasil Colônia; o mesmo país agrário exportador de  commodities, que fica ao vento

na primeira  crise  internacional.  O  capitalismo é  um  sistema cíclico  de  crises.  Se

houver crise na China, vamos despencar os preços dos nossos produtos, e a crise vai

se aprofundar no Brasil. Essa cigarra deveria ter tido mais juízo e trabalhado para

que, quando chegasse o inverno, tivéssemos promoção.

Sr. Presidente, concedo aparte ao caro deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Obrigado, deputado Felipe Attiê. V.

Exa. tem sido para nós uma grata surpresa, por usar de forma equilibrada e firme o

Plenário desta Casa e também as comissões. V. Exa. é parlamentar experimentado e

tem demonstrado conhecimento, tem demonstrado, de forma aguerrida, suas gestões

não somente para sua querida Uberlândia, mas também para todo o Estado de Minas

Gerais.

Quero me unir a V. Exa. para dizer que, durante a discussão em 1º turno, ocupei
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esta  tribuna  em  que  se  encontra  o  ilustre  parlamentar  e  entendi  encaminhar

contrariamente  ao  projeto,  por  vício  de  constitucionalidade,  principalmente  pelas

ações e pela jurisprudência farta em nossos tribunais, encaminhar pela não acolhida

do  projeto  do  governador  do  Estado  e  do  presidente  do  Tribunal.  De  qualquer

maneira,  fomos  vencidos  no  1º  turno.  Consequentemente  o  resultado  se  dará.

Estamos combatendo o bom combate, demonstrando ao povo mineiro o que poderá

ocorrer com esse levantamento, com esse saque – como V. Exa. tem se manifestado

– dos depósitos judiciais.

Mas,  se  isso  ocorrer  –  e  deve  ocorrer,  principalmente  pela  justificativa  do

governador de que está precisando desses recursos para trabalhar em várias áreas

de seu governo,  como saúde,  obras públicas,  segurança pública,  meio  ambiente,

enfim, em todos os segmentos –, gostaria  de fazer respeitosamente uma fala em

defesa do Sul de Minas. Queremos dizer ao nosso governador que os hospitais da

região Sul mineira estão fechando. O Hospital Regional Samuel Libânio, em Pouso

Alegre, está passando pela pior crise da sua história, como também o de Itajubá, a

Santa Casa. Temos recebido constantes apelos do hospital de Itajubá para buscar

gestões e, principalmente, convênios com o governo do Estado.

Na área da segurança, caríssimo deputado Felipe Attiê, a divisa do Estado de São

Paulo  está  totalmente  desguarnecida  tanto  pela  Polícia  Civil  quanto  pela  Polícia

Militar.  Recentemente  fizemos  uma  audiência  pública  para  tratar  da  segurança

pública em Andradas. Nunca se viu, deputado Felipe Attiê, uma audiência com mais

de mil pessoas buscando segurança para seu povo. Não temos soldados, não temos

estrutura.

Na área de transporte e obras públicas, agora há pouco usei a tribuna para discutir

a minha MG-290, por onde passam 8 mil veículos e são ceifadas vidas de pessoas

que saem de São Paulo e vão até o Sul de Minas, ou saem de Pouso Alegre e vão

para o leste paulista. O trânsito ali é implacável no dia a dia.

Faço essa reflexão e gostaria que V. Exa. fizesse também para sua querida região.

Esperamos que pelo menos uma parte desses recursos volumosos seja aplicada na

nossa região, na segurança pública, na ação social, no transporte e na educação.

É isso que vamos buscar. Com certeza, vamos fiscalizar, para que uma pequena
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fatia  desses recursos  seja  canalizada em defesa da nossa região.  São essas as

minhas  colocações.  Tenho  certeza  de  que  vamos  votar,  mas  deixaremos  essa

reflexão, esse protesto, a fim de que o Sul de Minas e o Triângulo sejam premiados

com as obras que estão sendo iniciadas pelo novo modelo de gestão. Obrigado.

O deputado Felipe Attiê* – Agradeço as palavras desse grande deputado do Sul de

Minas, coordenador da Frente Parlamentar da Indústria, homem operoso, trabalhador,

que é o Dr. Dalmo Ribeiro Silva.

Questão de Ordem

O deputado  Felipe  Attiê  –  Sr.  Presidente,  solicito  o  encerramento  de  plano  da

reunião e que o meu tempo seja preservado para amanhã.

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 10, às 9, às 14 e às 18 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questões de Ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de

número regimental  para  a  continuação dos  trabalhos  –  Palavras do  Presidente  –

Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes –  Hely Tarqüínio  –  Lafayette de  Andrada – Ulysses  Gomes –

Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antonio Lerin – Arlete Magalhães –

Arnaldo Silva – 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 –  Duarte Bechir  –  Durval
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Ângelo  –  Elismar  Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano  Tolentino  –  Fábio  Avelar

Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Glaycon Franco – Gustavo

Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair

Nogueira – João Leite – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio

Bouças  –  Marília  Campos  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Noraldino  Júnior  –

Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia –

Rosângela Reis  – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tony Carlos –  Vanderlei

Miranda.

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 Ivair  Nogueira,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura  da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

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

requerimentos.

Questões de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia –  Presidente,  estamos  num  impasse.  Havia  uma

tentativa de votação agora, na parte da manhã. Tentamos algum acordo para ver se

isso seria possível, mas existem vários requerimentos que dificultam a aprovação do

projeto na parte da manhã, conforme acordo que havia sido feito. Com base nisso e

verificando que não há quórum, solicito que V. Exa. encerre, de plano, esta reunião.

O deputado João Leite – Presidente, solicito a recomposição de quórum.

O presidente – É regimental.  Solicito ao secretário que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.
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O secretário (deputado Ivair Nogueira) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 14 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por quatro reuniões; e informa ao Plenário que deixa de receber uma emenda do

deputado Antônio Carlos  Arantes,  por  conter  matéria nova  e não vir  apoiada por

Acordo de Líderes, nos termos do inciso II do art. 173, combinado com o § 3º do art.

189, do Regimento Interno; uma emenda do deputado Lafayette de Andrada e uma

do deputado Sargento Rodrigues, por se tratar de proposições com objetivo idêntico

ao de outras rejeitadas na mesma sessão legislativa, nos termos do inciso IV do art.

173, combinado com o inciso I do art. 284, do Regimento Interno; e duas emendas do

deputado Sargento  Rodrigues,  por  serem idênticas a outras  rejeitadas  na mesma

sessão legislativa, nos termos do inciso IV do art. 173, combinado com o inciso V do

art. 284, do Regimento Interno.

– O teor das emendas não recebidas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

EMENDA

Acrescente-se onde convier:

“Art. … – Os recursos provenientes da transferência prevista nesta lei poderão ser

utilizados  para  investimentos  em  áreas  prioritárias  de  políticas  públicas,

especialmente na manutenção, construção e pavimentação das seguintes rodovias:

I – Nova Resende – Conceição da Aparecida

II – Jacuí – Fortaleza de Minas

III – São Sebastião do Paraíso – Guardinha

IV – Monte Santo de Minas – Milagres

V – Muzambinho – Caconde

VI – São José da Barra – Guapé

VII – Carmo do Rio Claro – Campo do Meio

VIII – São João Batista do Glória – Delfinópolis – Sacramento
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IX – Piumhi – Bambuí

X – Alpinópolis – Passos

XI – Nova Resende – Petúnia

XII – Pratinha – BR-146

XIII – Biguatinga – BR-146

XIV – São Sebastião do Paraíso – Capetinga

XV – Fortaleza de Minas – MG-050 Via Morro do Níquel.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

EMENDA

Acrescente-se ao art. 1° o seguinte § 5°:

“Art. 1° – (…)

§ 5° –  Fica  autorizada a destinação dos recursos mencionados no  caput  deste

artigo  para  a  implementação  e  manutenção  do  auxílio-saúde  aos  servidores  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na forma do regulamento.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Esta proposta de emenda legislativa tem como finalidade conceder aos

servidores do Poder Judiciário de Estado de Minas Gerais o pagamento de auxílio-

saúde, vantagem de natureza indenizatória, a fim de tornar eficaz a norma contida no

art. 6° da Carta da República, bem como o artigo 2°, VII da Constituição do Estado de

Minas Gerais, que garantem o direito social à saúde.

A emenda está em plena consonância com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ –

que  inclusive  abriu  consulta  pública  para  receber  propostas  voltadas  para  a

prevenção  de  riscos,  promoção  de  saúde,  promoção  da  qualidade  de  vida  e

programas de esclarecimentos internos entre magistrados e servidores do Judiciário.

A iniciativa  é  do grupo de trabalho  instituído  pelo então  presidente do CNJ e do

Supremo Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso, por meio da Portaria n° 124.

Chama a atenção o fato de que, no âmbito do Judiciário Federal, essa preocupação

em oferecer idêntico tratamento a magistrados e servidores já vige há vários anos,

conforme Portaria Conjunta n° 5/2011, do CNJ, que trata do auxílio-saúde.
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Ressalte-se  ainda  que  o  auxílio-saúde  já  foi  aprovado  por  essa  Assembleia

Legislativa, na Lei Complementar n° 135, de 2014, e regulamentado pelo Tribunal de

Justiça de Minas Gerais aos magistrados ativos e inativos, conforme a Resolução nº

782/2014, com valor mensal equivalente a 10% do subsídio mensal.

Portanto,  evidenciado  está  o  reconhecimento  da  importância  de  se  subsidiar

também a saúde dos  servidores auxiliares  da  justiça.  Nesse sentido,  partindo do

princípio da isonomia, nada mais justo que conceder o referido direito já consagrado à

magistratura  também  aos  servidores,  os  quais  exercem  funções  essenciais  que

viabilizam a consecução do fim último do Poder  Judiciário,  qual  seja a  prestação

jurisdicional com vistas à pacificação social.

Importante  ressaltar  que,  na  Justiça  Federal,  o  benefício  do  auxílio-saúde  é

concedido também aos servidores, e não só aos magistrados. Tal benefício, inclusive,

tem valor idêntico, ou seja, não há distinção entre a magistratura e os servidores, na

compreensão mais do que justa de que também os trabalhadores merecem atenção à

saúde, tal qual os magistrados.

Por fim, cumpre salientar que a dotação orçamentária para efetivação desse direito

dar-se-á no momento de sua regulamentação pelo Tribunal de Justiça, com base em

disponibilidade de recursos próprios oriundos do Fundo Especial do Poder Judiciário

(FEPJ), responsável pelas despesas indenizatórias, conforme art. 2°, VII, da Lei n°

20.802,  de  2013,  e  regulamentada  pela  Resolução  n°  739/2013,  do  TJMG,  não

havendo,  portanto,  repasse  dos  recursos  do  Tesouro  Estadual  para  custeio  do

benefício.

Portanto, acreditando na justiça e na oportunidade desta emenda, contamos com o

apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados

em processos nos quais o Estado seja parte, vinculados ao Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais – TJMG – poderão ser transferidos para conta específica do

Estado, para o pagamento de precatórios e a amortização da dívida com a União.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues
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EMENDA

Dê-se ao art. 11 do Substitutivo n° 2 a seguinte redação:

“Art. 11 – Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA

Dê-se ao § 3° do art. 1° do Substitutivo n° 2 a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

§  3°  – O  montante  total  transferido  nos  termos  desta  lei  corresponderá  ao

percentual de 30% (trinta por cento) do valor total dos depósitos judiciais, apurado na

forma do art. 4°.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues

Encerramento

O presidente – A presidência  encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de hoje, às 14 e às 18 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 14/2015

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  n.º  19/2015,  publicada  em  1º/5/2015  no  Diário  do

Legislativo, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”e”, da Constituição do Estado, a indicação do nome do Sr. Fernando

Antônio França Sette Pinheiro para o cargo de diretor-geral do Instituto de Metrologia

e Qualidade de Minas Gerais – Ipem-MG.

Esta  comissão especial  foi  constituída para emitir  parecer  sobre  a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146 do Regimento Interno.

Realizada a análise do currículo, bem como a arguição pública do Sr. Fernando
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Antônio  França  Sette  Pinheiro,  na  qual  o  indicado  respondeu  com  clareza  às

questões propostas pelos parlamentares, restou demonstrado que possui experiência

e conhecimento suficientes para assumir o cargo.

Conclusão

Opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Fernando  Antônio  França  Sette

Pinheiro ao cargo de Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas

Gerais.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

Ivair Nogueira, presidente e relator – Wander Borges – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 230/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em análise visa instituir o dia 22

de setembro como o Dia Estadual do Atleta Paralímpico.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  6/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  pela  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 190, combinado com o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do  Atleta

Paralímpico. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, concluiu por

sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade na forma apresentada.

A  principal  razão  para  a  instituição  de  datas  comemorativas  estaduais  é

homenagear grupos ou personalidades de grande relevância para o Estado. Esse é o

objetivo do projeto de lei  em análise, que, segundo o autor,  visa contribuir  para a

conscientização  popular  do  paradesporto,  da  atividade  física  adaptada,  e  o

reconhecimento desses atletas.

O objetivo é nobre, mas, como apontado pelo autor em sua justificação, já existe

data comemorativa nacional que homenageia os atletas paraolímpicos. A Lei Federal
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nº 12.622, de 8/5/2012, instituiu o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, comemorado

anualmente no dia 22 de  setembro,  mesma data proposta pelo projeto de  lei  em

análise.

Embora  não  existam  impedimentos  de  ordem  legal  ou  constitucional  quanto  à

apresentação de matérias que versem sobre a instituição de datas comemorativas,

não é recomendável a criação de data comemorativa estadual quando já existe uma

data nacional destinada a homenagear os atletas paralímpicos.

Além disso, a instituição de data comemorativa pode não ser o meio mais eficaz

para homenagear ou conscientizar a população sobre a importância de determinados

grupos ou causas. Desde 1947, foram promulgadas em Minas Gerais 195 leis que

instituem  datas  comemorativas  que  homenageiam  diversos  grupos  ou  buscam

chamar atenção para variadas causas. Pode-se afirmar que essas datas, por serem

desconhecidas  da  maioria  da  população,  dificilmente  alcançam  os  objetivos  que

nortearam suas criações.

Desse modo, apesar da importância do desporto paraolímpico e da determinação e

perseverança de seus praticantes, posicionamo-nos contrariamente ao projeto de lei

em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 230/2015.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

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

Pimenta – João Vítor Xavier.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2015

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

–, com sede no Município de Água Boa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 978/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae –, com sede no Município de Água Boa,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo  promover  a  qualidade  de  vida  da  pessoa  com  deficiência  ou  com

transtornos globais do desenvolvimento, nas diversas fases de seus ciclos de vida,

buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Com  esse  propósito,  a  instituição  pretende  prestar  serviços  de  habilitação  e

reabilitação  ao  seu  público,  visando  à  integração  à  vida  comunitária,  realizando

atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, prestando serviços de

educação especial e de saúde.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  de  Pais  e

Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 978/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

Arnaldo Silva, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.334/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.334/2015, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., que

dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol localizados no Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com

as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 1.334/2015

Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol localizados no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol

localizados no Estado serão permitidos desde a abertura dos portões para acesso do

público ao estádio até o final do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da

partida.

Art. 2º – Cabe ao responsável pela gestão do estádio de futebol definir os locais nos

quais a comercialização e o consumo de bebidas serão permitidos.

Parágrafo  único  –  É  vedado  comercializar  ou  consumir  bebida  alcoólica  nas

arquibancadas e cadeiras do estádio.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º desta lei sujeita o infrator

às seguintes penalidades, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990:

I – se consumidor, retirada das dependências do estádio e multa no valor de até

500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II  – se fornecedor,  advertência escrita  e multa no valor de até 5.000 (cinco mil)

Ufemgs.

Parágrafo único – A multa a que se refere este artigo poderá ser aplicada em dobro,

em caso de reincidência, assegurado o devido processo administrativo.

Art.  4º – Fica autorizada a instalação de sistemas de reconhecimento facial nos

estádios de futebol localizados no Estado.

Art. 5º – Na cessão do espaço da esplanada do Estádio Governador Magalhães

Pinto,  será dada preferência aos feirantes que trabalhavam no local em junho de

2010.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.
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Gilberto Abramo, presidente – Tiago Ulisses, relator – Léo Portela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.503/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.503/2015, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá

outras providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas nos 1, 2, 4, 6, 9,

18, 21, 53, 59, 89, 115 e 126 a 131 e com as Subemendas nº 1 às Emendas n os 72,

100, 101 e 106.

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 1.503/2015

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para

o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  –  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, que compreendem:

I – as prioridades e metas da administração pública estadual;

II – as diretrizes gerais para o orçamento;

III  –  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;

IV – a política de aplicação da agência financeira oficial do Estado de Minas Gerais;

V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI – as disposições finais.

Parágrafo único – Integram esta lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.
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CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

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,

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.

Art.  3º – A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2016 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  o  resultado  primário,  conforme  discriminado  no

Anexo I desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4º – A lei orçamentária para o exercício de 2016, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos no PPAG

2016-2019 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964, e da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art.  5º  –  O  Orçamento  Fiscal  compreenderá  a  programação  dos  Poderes  do
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Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de

seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo único – Para a execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e

entidades dos  Poderes  Legislativo  e Judiciário,  o  Ministério  Público,  a Defensoria

Pública e o TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira –

Siafi-MG –, na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de

1993.

Art.  6º – Os valores das receitas e das despesas contidos na Lei Orçamentária

Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7º – As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema

Orçamentário – Sisor –, até o dia 14 de agosto de 2015, para fins de consolidação do

projeto  de  lei  orçamentária para  o  exercício  de  2016,  observadas  as  disposições

desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 10 de

julho de 2015, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2016,

inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo,

conforme dispõe o § 3º do art. 12 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II – demonstrativo da receita corrente líquida;

III  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para fins  do  disposto  no art.  201 da Constituição  do

Estado;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de
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saúde, para fins do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 198 da Constituição da República,

com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 29, de 13 de setembro de 2000;

VI  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à

pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição do Estado, com a redação

dada pela Emenda à Constituição nº 17, de 20 de dezembro de 1995;

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;

VIII – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

IX – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

X – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada –

Ugeprevi –, instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

XI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação básica, nos termos

do  art.  212  da  Constituição  da  República  e  do  art.  60  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  mesma  Constituição,  com  a  redação  dada  pela

Emenda à Constituição nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

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
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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,

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.

§ 1º – Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com o art. 200 da Constituição da

República e com o art. 190 da Constituição do Estado, observado o disposto na Lei

Complementar federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

§ 2º – Para fins do disposto no inciso XV, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9º – A Lei  Orçamentária Anual  e seus créditos adicionais  somente incluirão

novos projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I  –  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2016-2019 e sua revisão anual

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até
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30 de junho de 2015, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo

total estimado.

Art. 10 – É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária Anual para

lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual e do Fundo

Estadual de Erradicação da Miséria – FEM – a convênios de entrada e operações de

crédito  previstos  para  o  exercício  de  2016,  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  será

consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da Seplag, e a alocação

de  créditos  aos  órgãos  e  entidades  estaduais  responsáveis  pela  execução  dos

convênios  será  realizada  conforme  cronograma de  desembolso  aprovado  nesses

instrumentos de transferência de recursos.

§  1º  –  Os  convênios  de  execução  continuada,  entendidos  como  aqueles  que

financiam  processos  e  atividades,  poderão  ter  suas  contrapartidas  previstas  no

orçamento da unidade convenente.

§ 2º – A liberação das cotas orçamentárias relativas aos recursos do concedente

somente poderá ser processada após o efetivo ingresso dos recursos financeiros.

Art. 12 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na Lei Orçamentária Anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.

§ 1º  –  Os  projetos  de  lei  relativos  a  créditos  adicionais  em favor  dos  Poderes

Legislativo e Judiciário,  do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG

também atenderão ao disposto no caput.

§ 2° – A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei de crédito

especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos  qualitativos  e

quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13 – A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência, constituída

exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal,  equivalente a, no mínimo, 1%

(um por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para

a abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos imprevistos, conforme dispõe o inciso III do caput do art. 5º da

Lei Complementar federal nº 101, de 2000.
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Art. 14 – Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções e a alteração da estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 – O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso;

X – Identificador de Procedência e Uso;

XI – Identificador de Programa Governamental.

§ 1º – O conceito de unidade orçamentária é o estabelecido na Lei federal n° 4.320,

de 1964.

§ 2º – Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial são aqueles estabelecidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  3º  –  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e

modalidade de aplicação são aqueles estabelecidos na Portaria  Interministerial  da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4

de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 4º – As fontes de recurso e as especificações dos identificadores de procedência

e uso são aquelas estabelecidas na página da Seplag na internet.
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§ 5º – O identificador de programa governamental será utilizado para a identificação

dos tipos de programas.

Art. 16 – As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação

segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art. 17 – A modalidade de aplicação aprovada na Lei Orçamentária Anual e em seus

créditos adicionais poderão ser modificados no Siafi-MG, nos termos de regulamento,

para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único – As modificações a que se refere o caput também poderão ocorrer

quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  Lei  Orçamentária

Anual.

Art.  18  –  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme

detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 35,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º – A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por

meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º – O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do

Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento – Sigplan.

§  3º  –  A alteração  de  fonte  de  recurso  poderá  ser  feita,  de  acordo  com  as

necessidades de execução, desde que autorizada por meio de decreto.

§ 4º – Incluem-se na faculdade de alteração a que se refere o § 3º as fontes de

financiamento do Orçamento de Investimento.

Subseção II

Das Disposições e dos Limites para Programação da Despesa

Art. 19 – Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de capital  serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I  –  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2015 destinado a esses Poderes e órgãos;
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II – o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Câmara de Orçamento e Finanças – COF –, prevista nos arts. 8º,  13 e 14 da Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, com a redação dada pela Lei nº 21.693,

de 26 de março de 2015, e terá como parâmetro a lei orçamentária de 2015.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do caput as despesas

decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e

amortização da dívida.

Art. 20 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG

terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa

com a folha de pagamento do mês de abril de 2015, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias,  projetada para o exercício de 2016,  considerando a  revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações estabelecidas no parágrafo único do art.

22 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

§ 1º – Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito

do disposto no § 1º do art.  18 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como  Outras

Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da

despesa total com pessoal.

§ 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 custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de

conclusão.

Art.  21 – A ordenação de despesa dos benefícios  previdenciários  da ALMG, do

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar, da Procuradoria-Geral de Justiça,

da  Defensoria  Pública  e  do  TCEMG,  quando executada em ações orçamentárias
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próprias alocadas no Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, será realizada por

esses órgãos.

Parágrafo único – Para fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal nº

101, de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o  caput obedecerá ao limite

fixado para cada órgão executor da despesa.

Art.  22  –  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver

ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei

Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  somente  poderá ocorrer  se  destinada ao

atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de

risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – A autorização para  a realização de serviço extraordinário,  no

âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no  caput,  é de exclusiva

competência da COF.

Art.  23  –  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, será observada:

I  –  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,

componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II  –  a retenção de 1% (um por  cento) para as receitas que,  nos termos da Lei

federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para a apuração

das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –

Pasep.

Parágrafo  único  –  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de

taxas, as  de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recursos provenientes dessa arrecadação, respeitado o disposto no

inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  24  –  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da

execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

§  1º  –  Os  recursos  disponibilizados  para  as  empresas  estatais  dependentes

deverão ser utilizados prioritariamente para pagamento de despesas com pessoal e

despesas correntes.
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§  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.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art.  25  –  A  celebração  de  convênio  de  saída,  termo  de  fomento,  termo  de

colaboração, termo de parceria, termo de metas, contrato de gestão, acordo, ajuste

ou  instrumento  congênere  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.

§ 1º – Os beneficiados pelas transferências voluntárias submeter-se-ão ao controle

interno do Estado, sem prejuízo da competência do TCEMG.

§ 2º – As transferências para caixas escolares da rede estadual de ensino e os

termos de parceria se submetem à legislação específica.

Art. 26 – As pessoas jurídicas que pretendam celebrar convênio de saída, termo de

fomento ou termo de colaboração com a administração pública do Poder Executivo

deverão inscrever-se previamente no Cadastro Geral de Convenentes do Estado de

Minas Gerais – Cagec –, regulamentado pelo Decreto nº 46.319, de 26 de setembro

de 2013.

Parágrafo único – Na página do Cagec na internet, constará relação de documentos

de  comprovação,  por  parte  de  entes  federados,  do  atendimento  aos  requisitos

estabelecidos na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 27 – A transferência voluntária de recursos para os entes federados, em virtude

de convênio, ainda que por meio de seus órgãos ou entidades, fica condicionada à

comprovação, por parte do convenente, do atendimento aos requisitos estabelecidos

na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 28 – São vedadas a celebração e a alteração de valor de convênio de saída,

termo  de  fomento,  termo  de  colaboração  ou  instrumento  congênere  com  pessoa

jurídica que se apresentar em situação inapta no Cagec ou bloqueada na tabela de

credores do Siafi-MG.
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Art.  29 – É vedada a transferência de recursos a pessoa natural ou jurídica em

situação irregular, bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.

Art. 30 – A celebração de convênio de saída com os municípios, entidades públicas

ou consórcios públicos condiciona-se à apresentação de contrapartida, a qual será

calculada com base no valor do repasse a ser efetuado pelo concedente e não será

inferior:

I – no caso de municípios:

a) a 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios – FPM – seja superior  ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;

b) a 5% (cinco por cento) para os municípios incluídos nas áreas de atuação da

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene – ou do Instituto de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  –  Idene  –  e  para  os

municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo atualizado

efetuado  pelo  Programa das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  –  Pnud  –,

desde que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

c) a 10% (dez por cento) para os municípios não incluídos nos casos previstos nas

alíneas “a” e “b”;

II – no caso de entidades públicas vinculadas à União e a estados, a 10% (dez por

cento),  e,  no  caso  de  entidades  públicas  vinculadas  a  municípios,  ao  percentual

aplicado ao município, nos termos do inciso I;

III  –  no  caso  de  consórcios  públicos,  ao  percentual  correspondente  ao  menor

percentual aplicado aos membros do consórcio, nos termos dos incisos I e II.

Art. 31 – 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 municípios, entidade pública e consórcio público relativo a ações de educação,

saúde e assistência social nem aos 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.

Art.  32  –  Quando  houver  igualdade  de  condições  entre  entes  federados  e
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consórcios públicos para o recebimento de transferências de recursos nos termos

desta  subseção,  os  órgãos  e  as  entidades  concedentes  darão  preferência  aos

consórcios públicos.

Subseção IV

Dos Precatórios e das Sentenças Judiciais

Art.  33  –  A despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças

judiciais  será  programada,  na  Lei  Orçamentária  Anual,  em  dotação  específica  da

unidade orçamentária responsável pelo débito e processada nos termos do art. 100

da Constituição da República.

§ 1º – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2015, conforme dispõe o

§ 5º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda à

Constituição nº 62, de 9 de dezembro de 2009, especificando por grupo de despesa:

I – o número do precatório;

II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário;

V – o valor do precatório a ser pago;

VI – o tribunal responsável pela sentença;

VII – o município de residência do beneficiário.

§  2º  –  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2016, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§  3º  –  Os  recursos  alocados  para  os  fins  previstos  no  caput não poderão  ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 34 – As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora,

para que seja autorizado o seu pagamento.
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Parágrafo único – Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos

informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos

precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art.  35 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será  composto  pela  programação  de  investimentos  de  cada  empresa  em  que  o

Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto

e  discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por

função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para

cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  –  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas

páginas  na  internet,  relatório  trimestral  dos  investimentos  realizados,  publicado  e

editado de forma clara e compreensível aos cidadãos, com o mesmo detalhamento

previsto no caput.

§ 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.

§ 4º – Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art.  36 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será acompanhado de quadros que demonstrem:

I – para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2016,

as fontes de recurso e sua aplicação;

II – para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2015.
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Art. 37 – No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único – Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo

dos  recursos  provenientes  das  operações,  os  itens que não implicam entrada ou

saída de recursos.

Art.  38  –  Conforme o  disposto  no art.  42  da Lei  federal  n°  4.320,  de 1964,  os

créditos  suplementares e especiais  ao Orçamento  de Investimento  das Empresas

Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto,  respeitados  os  limites

estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo  único –  As empresas controladas pelo Estado deverão encaminhar  à

Seplag e à Secretaria  de  Estado de Fazenda – SEF –,  conforme regulamento,  a

projeção de execução das despesas de investimentos para o exercício, com o mesmo

detalhamento previsto no art. 35, tendo em vista a elaboração de decretos de crédito

adicional para encerramento do exercício, de forma a evitar adições de créditos não

precedidas de decreto, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei federal n° 4.320,

de 1964.

Seção IV

Das Vedações

Art. 39 – Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II  –  pagamento,  a qualquer  título,  a servidor  da administração pública  direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III – entidade de previdência complementar ou congênere, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.
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Seção V

Das Emendas ao Projeto da Lei Orçamentária Anual e ao Projeto de Lei do Plano

Plurianual de Ação Governamental

Art. 40 – As emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual obedecerão ao disposto

na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, sendo vedada a

indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados;

II – dotações referentes a contrapartida;

III – dotações referentes a obras em execução;

IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;

V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações

contratuais;

VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII  –  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX  –  dotações  referentes  a  programas  identificados  como prioritários  no  PPAG

2016-2019  e  em  suas  revisões,  exceto  quando  se  tratar  de  remanejamento  de

recursos entre os programas ou no âmbito de um deles;

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do caput.

Art. 41 – As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a

mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único – As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a

Lei Orçamentária Anual.
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Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 42 – O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias

após a publicação da lei orçamentária de 2016, cronograma anual de desembolso,

por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Parágrafo  único  –  Excetuam-se  da  publicação  as  despesas  com  pessoal  e

encargos  sociais,  com  precatórios  e  sentenças  judiciais  e  com juros  da  dívida  e

amortizações,  bem  como  os  cronogramas  anuais  de  desembolso  mensal  dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do

TCEMG, que terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 43 – Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar federal

nº  101,  de  2000,  caso  seja  necessária  a  limitação  de  empenho  das  dotações

orçamentárias  e  da  movimentação  financeira  para  atingir  as  metas  de  resultado

primário  ou  nominal  estabelecidas no  Anexo de Metas  Fiscais  desta  lei,  o  Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º

do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1º – O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão

permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º – A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2016, excluídas:

I – as vinculações constitucionais;

II – as obrigações legais;

III – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

IV – as despesas com pessoal e encargos sociais;

V – as despesas com juros e encargos da dívida;

VI – as despesas com amortização da dívida;
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VII – as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;

VIII – as despesas com o Pasep.

§  3º  –  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 44 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – a Lei Orçamentária Anual;

III – a execução bimestral das metas físicas e orçamentárias do PPAG;

IV – o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com

a Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

V – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI  –  o  demonstrativo  de  acompanhamento  bimestral  do  desempenho  dos

programas sociais,  de maneira a cumprir  o  prescrito no § 1º  do art.  8º  da Lei nº

15.011, de 15 de janeiro de 2004;

VII – os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,

bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos

termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII  –  o  demonstrativo,  atualizado  quadrimestralmente,  da  execução  físico-

financeira dos programas e ações vinculados ao FEM;

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;
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XI  –  os  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.

§ 1º – Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu  critério,  promover  a  publicação  oficial  dos  anexos  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias,  da  Lei  Orçamentária Anual  e  do  PPAG na internet,  na página  da

Seplag, em substituição à publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

– IOMG.

§ 2º – Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do PPAG

foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a

qualquer  cidadão o acesso irrestrito  e  gratuito  à  versão  on-line dos  últimos doze

meses do diário oficial do Estado.

Art.  45 – 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.

Art. 46 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso

de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas

ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da administração

pública estadual.

§ 1º – O TCEMG e o Poder Executivo enviarão à ALMG, por meio eletrônico, em
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formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a publicação das

essencialidades.

§  2º  –  O  TCEMG  disponibilizará  à  ALMG,  por  meio  eletrônico,  informações

concernentes a:

I – fiscalização de obras;

II – fiscalização de licitações;

III – solicitações de medidas corretivas emitidas a seus jurisdicionados;

IV – outras informações solicitadas.

Art. 47 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 4º e

no § 3º do art.  50 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, a alocação dos

recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, bem como sua

respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações

e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º – Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e

serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo

dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema Integrado  de

Administração de Materiais e Serviços – Siad –, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º – O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sigplan.

Art.  48  –  Será  assegurado  aos  membros  da  ALMG 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 –, 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.

Art. 49 – O Poder Executivo enviará à ALMG:
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I – base de dados anual, até o quinto dia após a publicação da Lei Orçamentária

Anual e do PPAG, discriminada por:

a) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;

b)  ações,  informando  número,  nome,  unidade  orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, município, região, meta física programada e crédito inicial  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II – base de dados bimestral, até o quinto dia do segundo mês subsequente ao

bimestre  vencido,  discriminada  por  ações,  informando  número,  município,  região,

meta  física  programada  e  executada,  crédito  autorizado  e  despesa  realizada  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

III – base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados

da publicação do Relatório de Avaliação.

Art. 50 – A SEF enviará mensalmente à ALMG relatório sobre a arrecadação total

do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 51 – O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu

aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento  a  leis

complementares federais,  resoluções do Senado Federal  ou decisões judiciais,  os

quais versarão, em especial, sobre:

I  –  o  ICMS,  visando à adequação da legislação estadual  aos  comandos de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão  Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,

principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;
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IV – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  –  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência

constitucional do Estado;

VI  –  o  aperfeiçoamento  do  sistema de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos

processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e

agilização;

VII – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

VIII – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX – o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio

da  completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 52 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – é uma

instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente

em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  –  O  BDMG fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º – O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas

referentes aos fundos estaduais dos quais é gestor ou agente financeiro e as dos

demais  fornecedores  de  recursos,  bem como as instruções  do sistema financeiro

nacional aplicáveis e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º – Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade
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aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  aos  pequenos

produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de

produção  ou  comercialização,  bem  como  ao  desenvolvimento  institucional  e  à

melhoria da infraestrutura dos municípios.

§ 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  e  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.

§ 5° – O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor

financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de

análise e concessão do crédito.

§ 6° – O BDMG observará, em suas ações:

I – a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;

II – o disposto no art. 4º-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.

§ 7º – O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da olericultura, da

silvicultura  e  da  piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,

desenvolvimento e produção.

§ 8º – O BDMG observará, em sua linha de crédito, taxa de juros diferenciada para

as indústrias envolvidas no processo de liberação do licenciamento ambiental.

Art. 53 – Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei Complementar n° 91,

de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único – As transferências a que se refere o caput serão consignadas na

Lei Orçamentária Anual, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos

adicionais.
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Art. 54 – Acompanhará a proposta de Lei Orçamentária Anual o plano de metas de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2016, assim como a

demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os

fundos  estaduais  dos  quais  esse  banco  é  o  agente  financeiro  e  mandatário  do

Estado.

§ 1º – O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se

refere o caput, discriminarão:

I – as fontes dos recursos;

II – os recursos efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2015;

III – o porte dos tomadores de financiamento;

IV – a distribuição regional e setorial das aplicações.

§  2º  –  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  sua  página  na  internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos

termos do § 1º.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  55 – A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art.  56  –  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2016,  as  despesas  com

amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57 – Caso o projeto de Lei Orçamentária Anual não seja sancionado até 31 de

dezembro  de  2015,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o

atendimento das seguintes despesas:

I – com pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;
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III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a municípios;

IV – serviço da dívida;

V  –  sentenças  judiciais,  inclusive  relativas  a  precatórios  ou  consideradas  de

pequeno valor;

VI – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

§ 1º – Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2016

a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§  2º  –  Os  saldos  negativos  eventualmente  apurados  entre  o  projeto  de  lei

orçamentária  de  2016  enviado  à  ALMG  e  a  respectiva  lei  serão  ajustados,

considerando-se a execução prevista neste artigo, por decreto do Poder Executivo,

após a sanção da Lei Orçamentária de 2016, por intermédio da abertura de créditos

suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações, até o limite de

20% (vinte por cento) da programação objeto de cancelamento, desde que não seja

possível a reapropriação das despesas executadas.

Art.  58  –  A  Lei  Orçamentária  Anual  poderá  conter  dispositivo  que  autorize

operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 59 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Parágrafo único – O disposto no  caput será observado pelos Poderes do Estado,

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo TCEMG, bem como por seus

fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Art.  60 – O recurso não vinculado por lei  específica,  convênio ou ajuste que se

constituir em superávit financeiro de 2016 poderá ser convertido pelo Poder Executivo

em recurso ordinário do Tesouro Estadual  para o exercício de 2017, por meio de

resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Art. 61 – Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar federal nº

101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.
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Art. 62 – Dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais – Fapemig –, correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da

receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente  administrados,  nos

termos do art.  212 da Constituição do Estado, serão destinados, no mínimo, 40%

(quarenta  por  cento)  ao  financiamento  de  projetos  desenvolvidos  por  instituições

estaduais.

Art.  63  –  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem  aplicados  na

manutenção e no desenvolvimento do ensino, não serão consideradas as despesas

com inativos e pensionistas da área de educação.

Art. 64 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Cássio Soares.

ANEXOS I E II

Os Anexos I e II desta lei estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa, em

http://mediaserver.almg.gov.br/acervo/418/928418.pdf,  para  o  Anexo  I,  e  em

http://mediaserver.almg.gov.br/acervo/419/928419.pdf, para o Anexo II.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.915/2015, de autoria do governador do Estado, 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, foi aprovado no 2º turno, com as Emendas nºs 1 e 3 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 1.915/2015

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.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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 § 2° do art. 39 da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º – 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 a 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 – No caso de infração permanente ou continuada, o termo inicial  do prazo

decadencial a que se refere o caput será a data em que a autoridade administrativa

competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou do fato ou o dia em que

cessar a prática da infração, devendo-se considerar o que ocorrer por último.

§  2º  –  Considera-se  exercido  o  dever  de  fiscalização  com  a  notificação  do

interessado acerca da lavratura de auto de fiscalização ou de infração ou de outro

documento que importe o início da apuração do fato.

§ 3º – Na hipótese de o 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.  3°  –  Constituído  definitivamente  o  crédito  não  tributário,  mediante  regular

processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo.

§ 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

exaurimento da instância administrativa.
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§ 2º – O prazo prescricional começa a ser contado no dia do vencimento do crédito

sem pagamento ou na data do exaurimento da instância 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.

§ 3º – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito não tributário apurado em

prestação de contas de transferências voluntárias quando o dano ao erário decorrer

de  conduta  ilícita  que  apresente  potencialidade  de  configurar  improbidade

administrativa na forma da lei.

Art. 4º – Interrompe a prescrição da pretensão executória do crédito não tributário a

formalização de:

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 não tributários, decorrentes de quaisquer das hipóteses que

possam, ou não, vir a compor a Dívida Ativa não Tributária, 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

venha a ser adotado para a cobrança dos débitos fiscais federais.

§ 1º – A taxa Selic incide a partir do dia em que o débito deveria ter sido pago até o

dia anterior ao de seu efetivo pagamento, respeitando-se os índices legais fixados ou

pactuados para o período anterior à publicação desta lei.

§ 2º – A taxa Selic incide também durante o período de suspensão da exigibilidade

do crédito não tributário decorrente de impugnação ou recurso.
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§ 3º – Antes de encaminhar o processo para inscrição em dívida ativa, a autoridade

administrativa competente atualizará os créditos não tributários segundo os índices

legais fixados ou pactuados, discriminando-os em planilha de cálculo.

Art.  6º  –  Ficam  remitidos  os  seguintes  créditos  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:

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, tenha

sido emitido 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 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 não tributário  de que trata o  caput não autoriza a

devolução, a restituição nem a compensação de importâncias já recolhidas.

§  4º  –  A remissão  de  crédito  não  tributário  de  que  trata  o  caput diz  respeito

exclusivamente ao crédito 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. 7º – O titular de órgão ou entidade do poder público estadual poderá, por meio

de resolução, no âmbito de sua competência,  determinar a não constituição ou o

cancelamento de crédito não tributário nas seguintes hipóteses:



2005
____________________________________________________________________________

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;

II – caso o crédito não tributário seja de valor original de até 2.000 Ufemgs (duas mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 8º – O pagamento do crédito não tributário poderá ser parcelado, observadas

as regras previstas em regulamento.

§  1º  –  Para  efeito  de  parcelamento,  o  crédito  a  que  se  refere  o  caput será

atualizado  pela  taxa  Selic  ou  por  outro  critério  que  venha  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.  9º  –  Fica  criado,  nos  termos  de  regulamento,  o  programa de  incentivo  de

pagamento de créditos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida

ativa, inclusive os ajuizados.

§ 1º  – O débito será consolidado 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. 10 – O débito consolidado poderá ser pago:

I – à vista, com até 90% (noventa por cento) de redução das multas;

II  –  em duas parcelas iguais e sucessivas,  com até 80% (oitenta por cento) de

redução das multas;

III  –  em três parcelas iguais e sucessivas, com até 70% (setenta por cento) de

redução das multas;

IV – em quatro parcelas iguais e sucessivas, com até 60% (sessenta por cento) de

redução das multas;

V – em cinco parcelas iguais e sucessivas, com até 50% (cinquenta por cento) de

redução das multas;
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VI – em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com até 25% (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,

caso a taxa Selic ainda não tenha sido divulgada, juros equivalentes a 1% (um por

cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

§ 2º  – As reduções das multas a que se refere o  caput não se acumulam com

outras concedidas para o pagamento do crédito não tributário.

§ 3º – A formalização de pedido de ingresso no programa a que se refere o art. 9º, a

ser  efetuada  no  prazo  e  na  forma  previstos  em  regulamento,  implica  o

reconhecimento  do  crédito  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 não tributário consolidado a que se refere

o caput será definido em regulamento.

§ 5° – Poderá ser exigida garantia para os pagamentos acima de dez parcelas, nos

termos de regulamento.

§ 6° – Aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo remanescente de

crédito não tributário objeto de parcelamento em curso, observado o disposto no § 2º.

§ 7° – O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00 (quinhentos reais),

salvo autorização da autoridade competente.

Art.  11  –  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. 12 – Para fins do disposto nos arts. 9º a 11, tratando-se de crédito não tributário

inscrito ou não em dívida ativa, os honorários advocatícios:

I – não serão devidos, em se tratando de créditos não ajuizados, ainda que inscritos

em dívida ativa;
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II  – serão fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito apurado após as

reduções das multas a que se refere o art. 10.

Art. 13 – Implica revogação do parcelamento:

I – a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos arts. 9º a 12;

II – o atraso por prazo superior a noventa dias no pagamento de qualquer parcela;

III – a desconstituição da garantia a que se refere o § 5º do art. 10;

IV – nova autuação pelo mesmo fato ocorrida após a data da homologação do

ingresso no programa.

Art.  14  –  O  IMA e  as  entidades  integrantes  do  Sisema ficam  autorizados,  nos

termos  de  regulamento,  a  celebrar  transação  tendo  por  objeto  penalidades

decorrentes do descumprimento de obrigações assumidas em termos de ajustamento

de conduta ou termos de compromisso.

§ 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 principais assumidas nos termos de ajustamento de conduta ou nos

termos de compromisso ou à assunção de novas obrigações equivalentes.

Art. 15 – O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de

natureza funcional nem aos processos de natureza tributária.

Art. 16 – Fica acrescentado à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, o 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 exaurimento da instância

administrativa.”.

Art. 17 – O Estado poderá delegar aos municípios a competência para promover o

licenciamento e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou

potencialmente poluidores, conforme disposto em decreto.

§  1º  –  Não  serão  objeto  de  delegação  as  atividades  e  os  empreendimentos

considerados de interesse público do Estado, conforme disposto em decreto.

§ 2º – A execução das ações administrativas previstas no caput somente poderá ser

desempenhada pelos municípios que atendam os requisitos dispostos no decreto a

que se refere o caput.
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Art. 18 – Fica revogado o inciso V do art. 4º da Lei Delegada nº 178, de 29 de

janeiro de 2007.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cássio Soares, relator – Léo Portela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.980/2015

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.980/2015,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que

autoriza o Estado a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da

Microrregião do Alto Sapucaí – Cismas – o imóvel que especifica, 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 1.980/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  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 Poder Executivo autorizado a doar ao Consórcio Intermunicipal de

Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí – Cismas – o imóvel com área

de 1.180,00m² (mil  cento e oitenta metros  quadrados),  situado na Av. Engenheiro

Pedro Fonseca Paiva, nº 376, Bairro Avenida, no Município de Itajubá, registrado sob

o nº 2.186, a fls. 139 do Livro de Transcrição de Imóveis 3-B, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput 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.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.656

Estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de 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  componentes  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;

III  –  promover  a  cooperação  entre  órgãos  estaduais  e  municipais  e  parceiros

privados nas ações de segurança pública no Estado;
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IV – aumentar a produtividade dos serviços de segurança pública.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.657

Altera a Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, o seguinte art.

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

subsidiárias e controladas, respeitados os direitos assegurados na legislação vigente

e em acordos coletivos de trabalho.

§ 2º – Fica garantida, nos termos de regulamento, aos empregados da Copasa-MG

e de suas subsidiárias, representação nos respectivos conselhos de administração,

observadas as condições para a escolha de representantes previstas no parágrafo

único do art. 140 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 3º – A Copasa-MG poderá fornecer apoio operacional, logístico, administrativo e

técnico à operação de suas subsidiárias.

§ 4º – O prazo de duração da Copasa-MG, de suas subsidiárias e controladas é

indeterminado.”.

Art. 2º – Fica revogado o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.084, de 1973.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 2015.
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Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.661

Autoriza  o  Poder  Executivo  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 Poder Executivo autorizado a doar ao Consórcio Intermunicipal de

Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí – Cismas – o imóvel com área

de 1.180,00m² (mil  cento e oitenta metros  quadrados),  situado na Av. Engenheiro

Pedro Fonseca Paiva, nº 376, Bairro Avenida, no Município de Itajubá, registrado sob

o nº 2.186, a fls. 139 do Livro de Transcrição de Imóveis 3-B, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput 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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.662

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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
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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 § 2° do art. 39 da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º – 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 a 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 – No caso de infração permanente ou continuada, o termo inicial  do prazo

decadencial a que se refere o caput será a data em que a autoridade administrativa

competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou do fato ou o dia em que

cessar a prática da infração, devendo-se considerar o que ocorrer por último.

§  2º  –  Considera-se  exercido  o  dever  de  fiscalização  com  a  notificação  do

interessado acerca da lavratura de auto de fiscalização ou de infração ou de outro

documento que importe o início da apuração do fato.

§ 3º – Na hipótese de o 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.  3°  –  Constituído  definitivamente  o  crédito  não  tributário,  mediante  regular

processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo.

§ 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

exaurimento da instância administrativa.

§ 2º – O prazo prescricional começa a ser contado no dia do vencimento do crédito

sem pagamento ou na data do exaurimento da instância 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.
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§ 3º – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito não tributário apurado em

prestação de contas de transferências voluntárias quando o dano ao erário decorrer

de  conduta  ilícita  que  apresente  potencialidade  de  configurar  improbidade

administrativa na forma da lei.

Art. 4º – Interrompe a prescrição da pretensão executória do crédito não tributário a

formalização de:

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 não tributários, decorrentes de quaisquer das hipóteses que

possam, ou não, vir a compor a Dívida Ativa não Tributária, 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

venha a ser adotado para a cobrança dos débitos fiscais federais.

§ 1º – A taxa Selic incide a partir do dia em que o débito deveria ter sido pago até o

dia anterior ao de seu efetivo pagamento, respeitando-se os índices legais fixados ou

pactuados para o período anterior à publicação desta lei.

§ 2º – A taxa Selic incide também 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 não tributários segundo os índices

legais fixados ou pactuados, discriminando-os em planilha de cálculo.

Art.  6º  –  Ficam  remitidos  os  seguintes  créditos  não  tributários  decorrentes  de
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penalidades  aplicadas  pelo  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  –  IMA –  e  pelas

entidades integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos –

Sisema:

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, tenha

sido emitido 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 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 não tributário  de que trata o  caput não autoriza a

devolução, a restituição nem a compensação de importâncias já recolhidas.

§  4º  –  A remissão  de  crédito  não  tributário  de  que  trata  o  caput diz  respeito

exclusivamente ao crédito 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. 7º – O titular de órgão ou entidade do poder público estadual poderá, por meio

de resolução, no âmbito de sua competência,  determinar a não constituição ou o

cancelamento de crédito 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;

II – caso o crédito não tributário seja de valor original de até 2.000 Ufemgs (duas mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
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Art. 8º – O pagamento do crédito não tributário poderá ser parcelado, observadas

as regras previstas em regulamento.

§  1º  –  Para  efeito  de  parcelamento,  o  crédito  a  que  se  refere  o  caput será

atualizado  pela  taxa  Selic  ou  por  outro  critério  que  venha  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.  9º  –  Fica  criado,  nos  termos  de  regulamento,  o  programa de  incentivo  de

pagamento de créditos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida

ativa, inclusive os ajuizados.

§ 1º  – O débito será consolidado 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. 10 – O débito consolidado poderá ser pago:

I – à vista, com até 90% (noventa por cento) de redução das multas;

II  –  em duas parcelas iguais e sucessivas,  com até 80% (oitenta por cento) de

redução das multas;

III  –  em três parcelas iguais e sucessivas, com até 70% (setenta por cento) de

redução das multas;

IV – em quatro parcelas iguais e sucessivas, com até 60% (sessenta por cento) de

redução das multas;

V – em cinco parcelas iguais e sucessivas, com até 50% (cinquenta por cento) de

redução das multas;

VI – em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com até 25% (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 1% (um por

cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

§ 2º  – As reduções das multas a que se refere o  caput não se acumulam com

outras concedidas para o pagamento do crédito não tributário.

§ 3º – A formalização de pedido de ingresso no programa a que se refere o art. 9º, a

ser  efetuada  no  prazo  e  na  forma  previstos  em  regulamento,  implica  o

reconhecimento  do  crédito  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 não tributário consolidado a que se refere

o caput será definido em regulamento.

§ 5° – Poderá ser exigida garantia para os pagamentos acima de dez parcelas, nos

termos de regulamento.

§ 6° – Aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo remanescente de

crédito não tributário objeto de parcelamento em curso, observado o disposto no § 2º.

§ 7° – O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00 (quinhentos reais),

salvo autorização da autoridade competente.

Art.  11  –  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. 12 – Para fins do disposto nos arts. 9º a 11, tratando-se de crédito não tributário

inscrito ou não em dívida ativa, os honorários advocatícios:

I – não serão devidos, em se tratando de créditos não ajuizados, ainda que inscritos

em dívida ativa;

II – serão fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito apurado após as

reduções das multas a que se refere o art. 10.

Art. 13 – Implica revogação do parcelamento:
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I – a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos arts. 9º a 12;

II – o atraso por prazo superior a noventa dias no pagamento de qualquer parcela;

III – a desconstituição da garantia a que se refere o § 5º do art. 10;

IV – nova autuação pelo mesmo fato ocorrida após a data da homologação do

ingresso no programa.

Art.  14  –  O  IMA e  as  entidades  integrantes  do  Sisema ficam  autorizados,  nos

termos  de  regulamento,  a  celebrar  transação  tendo  por  objeto  penalidades

decorrentes do descumprimento de obrigações assumidas em termos de ajustamento

de conduta ou termos de compromisso.

§ 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 principais assumidas nos termos de ajustamento de conduta ou nos

termos de compromisso ou à assunção de novas obrigações equivalentes.

Art. 15 – O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de

natureza funcional nem aos processos de natureza tributária.

Art. 16 – Fica acrescentado à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, o 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 exaurimento da instância

administrativa.”.

Art. 17 – O Estado poderá delegar aos municípios a competência para promover o

licenciamento e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou

potencialmente poluidores, conforme disposto em decreto.

§  1º  –  Não  serão  objeto  de  delegação  as  atividades  e  os  empreendimentos

considerados de interesse público do Estado, conforme disposto em decreto.

§ 2º – A execução das ações administrativas previstas no caput somente poderá ser

desempenhada pelos municípios que atendam os requisitos dispostos no decreto a

que se refere o caput.

Art. 18 – Fica revogado o inciso V do art. 4º da Lei Delegada nº 178, de 29 de

janeiro de 2007.
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Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.663

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para

o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  –  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, que compreendem:

I – as prioridades e metas da administração pública estadual;

II – as diretrizes gerais para o orçamento;

III  –  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;

IV – a política de aplicação da agência financeira oficial do Estado de Minas Gerais;

V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI – as disposições finais.

Parágrafo único – Integram esta lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

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
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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,

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.

Art.  3º – A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2016 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  o  resultado  primário,  conforme  discriminado  no

Anexo I desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4º – A lei orçamentária para o exercício de 2016, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos no PPAG

2016-2019 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964, e da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art.  5º  –  O  Orçamento  Fiscal  compreenderá  a  programação  dos  Poderes  do

Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de

seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo único – Para a execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e

entidades dos  Poderes  Legislativo  e Judiciário,  o  Ministério  Público,  a Defensoria

Pública e o TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira –

Siafi-MG –, na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de

1993.

Art.  6º – Os valores das receitas e das despesas contidos na Lei Orçamentária

Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.
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Art.  7º – As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema

Orçamentário – Sisor –, até o dia 14 de agosto de 2015, para fins de consolidação do

projeto  de  lei  orçamentária para  o  exercício  de  2016,  observadas  as  disposições

desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 10 de

julho de 2015, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2016,

inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo,

conforme dispõe o § 3º do art. 12 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II – demonstrativo da receita corrente líquida;

III  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para fins  do  disposto  no art.  201 da Constituição  do

Estado;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 198 da Constituição da República,

com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 29, de 13 de setembro de 2000;

VI  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à

pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição do Estado, com a redação

dada pela Emenda à Constituição nº 17, de 20 de dezembro de 1995;

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;

VIII – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar federal nº 101, de 2000;
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IX – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

X – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada –

Ugeprevi –, instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

XI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação básica, nos termos

do  art.  212  da  Constituição  da  República  e  do  art.  60  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  mesma  Constituição,  com  a  redação  dada  pela

Emenda à Constituição nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

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;
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XIX  –  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,

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.

§ 1º – Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com o art. 200 da Constituição da

República e com o art. 190 da Constituição do Estado, observado o disposto na Lei

Complementar federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

§ 2º – Para fins do disposto no inciso XV, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9º – A Lei  Orçamentária Anual  e seus créditos adicionais  somente incluirão

novos projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I  –  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2016-2019 e sua revisão anual

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até

30 de junho de 2015, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo

total estimado.

Art. 10 – É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária Anual para

lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual e do Fundo

Estadual de Erradicação da Miséria – FEM – a convênios de entrada e operações de

crédito  previstos  para  o  exercício  de  2016,  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  será

consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da Seplag, e a alocação

de  créditos  aos  órgãos  e  entidades  estaduais  responsáveis  pela  execução  dos

convênios  será  realizada  conforme  cronograma de  desembolso  aprovado  nesses

instrumentos de transferência de recursos.



2024
____________________________________________________________________________

§  1º  –  Os  convênios  de  execução  continuada,  entendidos  como  aqueles  que

financiam  processos  e  atividades,  poderão  ter  suas  contrapartidas  previstas  no

orçamento da unidade convenente.

§ 2º – A liberação das cotas orçamentárias relativas aos recursos do concedente

somente poderá ser processada após o efetivo ingresso dos recursos financeiros.

Art. 12 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na Lei Orçamentária Anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.

§ 1º  –  Os  projetos  de  lei  relativos  a  créditos  adicionais  em favor  dos  Poderes

Legislativo e Judiciário,  do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG

também atenderão ao disposto no caput.

§ 2° – A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei de crédito

especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos  qualitativos  e

quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13 – A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência, constituída

exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal,  equivalente a, no mínimo, 1%

(um por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para

a abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos imprevistos, conforme dispõe o inciso III do caput do art. 5º da

Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 14 – Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções e a alteração da estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 – O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;
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II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso;

X – Identificador de Procedência e Uso;

XI – Identificador de Programa Governamental.

§ 1º – O conceito de unidade orçamentária é o estabelecido na Lei federal n° 4.320,

de 1964.

§ 2º – Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial são aqueles estabelecidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  3º  –  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e

modalidade de aplicação são aqueles estabelecidos na Portaria  Interministerial  da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4

de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 4º – As fontes de recurso e as especificações dos identificadores de procedência

e uso são aquelas estabelecidas na página da Seplag na internet.

§ 5º – O identificador de programa governamental será utilizado para a identificação

dos tipos de programas.

Art. 16 – As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação

segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art. 17 – A modalidade de aplicação aprovada na Lei Orçamentária Anual e em seus

créditos adicionais poderão ser modificados no Siafi-MG, nos termos de regulamento,

para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único – As modificações a que se refere o caput também poderão ocorrer

quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  Lei  Orçamentária

Anual.
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Art.  18  –  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme

detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 35,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º – A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por

meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º – O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do

Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento – Sigplan.

§  3º  –  A alteração  de  fonte  de  recurso  poderá  ser  feita,  de  acordo  com  as

necessidades de execução, desde que autorizada por meio de decreto.

§ 4º – Incluem-se na faculdade de alteração a que se refere o § 3º as fontes de

financiamento do Orçamento de Investimento.

Subseção II

Das Disposições e dos Limites para Programação da Despesa

Art. 19 – Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de capital  serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I  –  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2015 destinado a esses Poderes e órgãos;

II – o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Câmara de Orçamento e Finanças – COF –, prevista nos arts. 8º,  13 e 14 da Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, com a redação dada pela Lei nº 21.693,

de 26 de março de 2015, e terá como parâmetro a lei orçamentária de 2015.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do caput as despesas

decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e

amortização da dívida.

Art. 20 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG
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terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa

com a folha de pagamento do mês de abril de 2015, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias,  projetada para o exercício de 2016,  considerando a  revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações estabelecidas no parágrafo único do art.

22 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

§ 1º – Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito

do disposto no § 1º do art.  18 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como  Outras

Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da

despesa total com pessoal.

§ 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 custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de

conclusão.

Art.  21 – A ordenação de despesa dos benefícios  previdenciários  da ALMG, do

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar, da Procuradoria-Geral de Justiça,

da  Defensoria  Pública  e  do  TCEMG,  quando executada em ações orçamentárias

próprias alocadas no Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, será realizada por

esses órgãos.

Parágrafo único – Para fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal nº

101, de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o  caput obedecerá ao limite

fixado para cada órgão executor da despesa.

Art.  22  –  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver

ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei

Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  somente  poderá ocorrer  se  destinada ao
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atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de

risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – A autorização para  a realização de serviço extraordinário,  no

âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no  caput,  é de exclusiva

competência da COF.

Art.  23  –  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, será observada:

I  –  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,

componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II  –  a retenção de 1% (um por  cento) para as receitas que,  nos termos da Lei

federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para a apuração

das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –

Pasep.

Parágrafo  único  –  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de

taxas, as  de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recursos provenientes dessa arrecadação, respeitado o disposto no

inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  24  –  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da

execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

§  1º  –  Os  recursos  disponibilizados  para  as  empresas  estatais  dependentes

deverão ser utilizados prioritariamente para pagamento de despesas com pessoal e

despesas correntes.

§  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.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art.  25  –  A  celebração  de  convênio  de  saída,  termo  de  fomento,  termo  de

colaboração, termo de parceria, termo de metas, contrato de gestão, acordo, ajuste
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ou  instrumento  congênere  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.

§ 1º – Os beneficiados pelas transferências voluntárias submeter-se-ão ao controle

interno do Estado, sem prejuízo da competência do TCEMG.

§ 2º – As transferências para caixas escolares da rede estadual de ensino e os

termos de parceria se submetem à legislação específica.

Art. 26 – As pessoas jurídicas que pretendam celebrar convênio de saída, termo de

fomento ou termo de colaboração com a administração pública do Poder Executivo

deverão inscrever-se previamente no Cadastro Geral de Convenentes do Estado de

Minas Gerais – Cagec –, regulamentado pelo Decreto nº 46.319, de 26 de setembro

de 2013.

Parágrafo único – Na página do Cagec na internet, constará relação de documentos

de  comprovação,  por  parte  de  entes  federados,  do  atendimento  aos  requisitos

estabelecidos na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 27 – A transferência voluntária de recursos para os entes federados, em virtude

de convênio, ainda que por meio de seus órgãos ou entidades, fica condicionada à

comprovação, por parte do convenente, do atendimento aos requisitos estabelecidos

na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 28 – São vedadas a celebração e a alteração de valor de convênio de saída,

termo  de  fomento,  termo  de  colaboração  ou  instrumento  congênere  com  pessoa

jurídica que se apresentar em situação inapta no Cagec ou bloqueada na tabela de

credores do Siafi-MG.

Art.  29 – É vedada a transferência de recursos a pessoa natural ou jurídica em

situação irregular, bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.

Art. 30 – A celebração de convênio de saída com os municípios, entidades públicas

ou consórcios públicos condiciona-se à apresentação de contrapartida, a qual será

calculada com base no valor do repasse a ser efetuado pelo concedente e não será

inferior:

I – no caso de municípios:

a) a 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos
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Municípios – FPM – seja superior  ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;

b) a 5% (cinco por cento) para os municípios incluídos nas áreas de atuação da

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene – ou do Instituto de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  –  Idene  –  e  para  os

municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo atualizado

efetuado  pelo  Programa das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  –  Pnud  –,

desde que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

c) a 10% (dez por cento) para os municípios não incluídos nos casos previstos nas

alíneas “a” e “b”;

II – no caso de entidades públicas vinculadas à União e a estados, a 10% (dez por

cento),  e,  no  caso  de  entidades  públicas  vinculadas  a  municípios,  ao  percentual

aplicado ao município, nos termos do inciso I;

III  –  no  caso  de  consórcios  públicos,  ao  percentual  correspondente  ao  menor

percentual aplicado aos membros do consórcio, nos termos dos incisos I e II.

Art. 31 – 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 municípios, entidade pública e consórcio público relativo a ações de educação,

saúde e assistência social nem aos 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.

Art.  32  –  Quando  houver  igualdade  de  condições  entre  entes  federados  e

consórcios públicos para o recebimento de transferências de recursos nos termos

desta  subseção,  os  órgãos  e  as  entidades  concedentes  darão  preferência  aos

consórcios públicos.

Subseção IV

Dos Precatórios e das Sentenças Judiciais

Art.  33  –  A despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças

judiciais  será  programada,  na  Lei  Orçamentária  Anual,  em  dotação  específica  da

unidade orçamentária responsável pelo débito e processada nos termos do art. 100

da Constituição da República.



2031
____________________________________________________________________________

§ 1º – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2015, conforme dispõe o

§ 5º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda à

Constituição nº 62, de 9 de dezembro de 2009, especificando por grupo de despesa:

I – o número do precatório;

II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário;

V – o valor do precatório a ser pago;

VI – o tribunal responsável pela sentença;

VII – o município de residência do beneficiário.

§  2º  –  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2016, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§  3º  –  Os  recursos  alocados  para  os  fins  previstos  no  caput não poderão  ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 34 – As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora,

para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único – Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos

informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos

precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento

das Empresas Controladas pelo Estado

Art.  35 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será  composto  pela  programação  de  investimentos  de  cada  empresa  em  que  o
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Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto

e  discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por

função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para

cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  –  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas

páginas  na  internet,  relatório  trimestral  dos  investimentos  realizados,  publicado  e

editado de forma clara e compreensível aos cidadãos, com o mesmo detalhamento

previsto no caput.

§ 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.

§ 4º – Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art.  36 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será acompanhado de quadros que demonstrem:

I – para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2016,

as fontes de recurso e sua aplicação;

II – para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2015.

Art. 37 – No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único – Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo

dos  recursos  provenientes  das  operações,  os  itens que não implicam entrada ou

saída de recursos.
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Art.  38  –  Conforme o  disposto  no art.  42  da Lei  federal  n°  4.320,  de 1964,  os

créditos  suplementares e especiais  ao Orçamento  de Investimento  das Empresas

Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto,  respeitados  os  limites

estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo  único –  As empresas controladas pelo Estado deverão encaminhar  à

Seplag e à Secretaria  de  Estado de Fazenda – SEF –,  conforme regulamento,  a

projeção de execução das despesas de investimentos para o exercício, com o mesmo

detalhamento previsto no art. 35, tendo em vista a elaboração de decretos de crédito

adicional para encerramento do exercício, de forma a evitar adições de créditos não

precedidas de decreto, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei federal n° 4.320,

de 1964.

Seção IV

Das Vedações

Art. 39 – Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II  –  pagamento,  a qualquer  título,  a servidor  da administração pública  direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III – entidade de previdência complementar ou congênere, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.

Seção V

Das Emendas ao Projeto da Lei Orçamentária Anual e ao Projeto de Lei do Plano

Plurianual de Ação Governamental

Art. 40 – As emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual obedecerão ao disposto

na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, sendo vedada a

indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados;

II – dotações referentes a contrapartida;

III – dotações referentes a obras em execução;
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IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;

V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações

contratuais;

VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII  –  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX  –  dotações  referentes  a  programas  identificados  como prioritários  no  PPAG

2016-2019  e  em  suas  revisões,  exceto  quando  se  tratar  de  remanejamento  de

recursos entre os programas ou no âmbito de um deles;

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do caput.

Art. 41 – As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a

mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único – As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a

Lei Orçamentária Anual.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 42 – O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias

após a publicação da lei orçamentária de 2016, cronograma anual de desembolso,

por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Parágrafo  único  –  Excetuam-se  da  publicação  as  despesas  com  pessoal  e

encargos  sociais,  com  precatórios  e  sentenças  judiciais  e  com juros  da  dívida  e

amortizações,  bem  como  os  cronogramas  anuais  de  desembolso  mensal  dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do

TCEMG, que terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 43 – Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar federal
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nº  101,  de  2000,  caso  seja  necessária  a  limitação  de  empenho  das  dotações

orçamentárias  e  da  movimentação  financeira  para  atingir  as  metas  de  resultado

primário  ou  nominal  estabelecidas no  Anexo de Metas  Fiscais  desta  lei,  o  Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º

do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1º – O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão

permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º – A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2016, excluídas:

I – as vinculações constitucionais;

II – as obrigações legais;

III – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

IV – as despesas com pessoal e encargos sociais;

V – as despesas com juros e encargos da dívida;

VI – as despesas com amortização da dívida;

VII – as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;

VIII – as despesas com o Pasep.

§  3º  –  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 44 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;



2036
____________________________________________________________________________

II – a Lei Orçamentária Anual;

III – a execução bimestral das metas físicas e orçamentárias do PPAG;

IV – o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com

a Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

V – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI  –  o  demonstrativo  de  acompanhamento  bimestral  do  desempenho  dos

programas sociais,  de maneira a cumprir  o  prescrito no § 1º  do art.  8º  da Lei nº

15.011, de 15 de janeiro de 2004;

VII – os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,

bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos

termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII  –  o  demonstrativo,  atualizado  quadrimestralmente,  da  execução  físico-

financeira dos programas e ações vinculados ao FEM;

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;

XI  –  os  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.

§ 1º – Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu  critério,  promover  a  publicação  oficial  dos  anexos  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias,  da  Lei  Orçamentária Anual  e  do  PPAG na internet,  na página  da

Seplag, em substituição à publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

– IOMG.

§ 2º – Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do PPAG

foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a
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qualquer  cidadão o acesso irrestrito  e  gratuito  à  versão on-line  dos  últimos  doze

meses do diário oficial do Estado.

Art.  45 – 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.

Art. 46 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso

de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas

ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da administração

pública estadual.

§ 1º – O TCEMG e o Poder Executivo enviarão à ALMG, por meio eletrônico, em

formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a publicação das

essencialidades.

§  2º  –  O  TCEMG  disponibilizará  à  ALMG,  por  meio  eletrônico,  informações

concernentes a:

I – fiscalização de obras;

II – fiscalização de licitações;

III – solicitações de medidas corretivas emitidas a seus jurisdicionados;

IV – outras informações solicitadas.

Art. 47 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 4º e

no § 3º do art.  50 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, a alocação dos

recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, bem como sua

respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações

e a avaliação dos resultados dos programas de governo.
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§ 1º – Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e

serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo

dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema Integrado  de

Administração de Materiais e Serviços – Siad –, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º – O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sigplan.

Art.  48  –  Será  assegurado  aos  membros  da  ALMG 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 –, 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.

Art. 49 – O Poder Executivo enviará à ALMG:

I – base de dados anual, até o quinto dia após a publicação da Lei Orçamentária

Anual e do PPAG, discriminada por:

a) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;

b)  ações,  informando  número,  nome,  unidade  orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, município, região, meta física programada e crédito inicial  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II – base de dados bimestral, até o quinto dia do segundo mês subsequente ao

bimestre  vencido,  discriminada  por  ações,  informando  número,  município,  região,

meta  física  programada  e  executada,  crédito  autorizado  e  despesa  realizada  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

III – base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados

da publicação do Relatório de Avaliação.

Art. 50 – A SEF enviará mensalmente à ALMG relatório sobre a arrecadação total

do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.
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CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 51 – O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu

aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento  a  leis

complementares federais,  resoluções do Senado Federal  ou decisões judiciais,  os

quais versarão, em especial, sobre:

I  –  o  ICMS,  visando à adequação da legislação estadual  aos  comandos de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,

principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  –  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência

constitucional do Estado;

VI  –  o  aperfeiçoamento  do  sistema de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos

processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e

agilização;

VII – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

VIII – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX – o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio

da  completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.
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CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 52 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – é uma

instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente

em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  –  O  BDMG fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º – O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas

referentes aos fundos estaduais dos quais é gestor ou agente financeiro e as dos

demais  fornecedores  de  recursos,  bem como as instruções  do sistema financeiro

nacional aplicáveis e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º – Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  aos  pequenos

produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de

produção  ou  comercialização,  bem  como  ao  desenvolvimento  institucional  e  à

melhoria da infraestrutura dos municípios.

§ 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  e  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.

§ 5° – O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor

financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de

análise e concessão do crédito.
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§ 6° – O BDMG observará, em suas ações:

I – a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;

II – o disposto no art. 4º-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.

§ 7º – O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da olericultura, da

silvicultura  e  da  piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,

desenvolvimento e produção.

§ 8º – O BDMG observará, em sua linha de crédito, taxa de juros diferenciada para

as indústrias envolvidas no processo de liberação do licenciamento ambiental.

Art. 53 – Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei Complementar n° 91,

de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único – As transferências a que se refere o caput serão consignadas na

Lei Orçamentária Anual, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos

adicionais.

Art. 54 – Acompanhará a proposta de Lei Orçamentária Anual o plano de metas de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2016, assim como a

demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os

fundos  estaduais  dos  quais  esse  banco  é  o  agente  financeiro  e  mandatário  do

Estado.

§ 1º – O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se

refere o caput, discriminarão:

I – as fontes dos recursos;

II – os recursos efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2015;

III – o porte dos tomadores de financiamento;

IV – a distribuição regional e setorial das aplicações.

§  2º  –  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  sua  página  na  internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos

termos do § 1º.
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CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  55 – A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art.  56  –  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2016,  as  despesas  com

amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57 – Caso o projeto de Lei Orçamentária Anual não seja sancionado até 31 de

dezembro  de  2015,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o

atendimento das seguintes despesas:

I – com pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a municípios;

IV – serviço da dívida;

V  –  sentenças  judiciais,  inclusive  relativas  a  precatórios  ou  consideradas  de

pequeno valor;

VI – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

§ 1º – Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2016

a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§  2º  –  Os  saldos  negativos  eventualmente  apurados  entre  o  projeto  de  lei

orçamentária  de  2016  enviado  à  ALMG  e  a  respectiva  lei  serão  ajustados,

considerando-se a execução prevista neste artigo, por decreto do Poder Executivo,

após a sanção da Lei Orçamentária de 2016, por intermédio da abertura de créditos

suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações, até o limite de

20% (vinte por cento) da programação objeto de cancelamento, desde que não seja

possível a reapropriação das despesas executadas.
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Art.  58  –  A  Lei  Orçamentária  Anual  poderá  conter  dispositivo  que  autorize

operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 59 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Parágrafo único – O disposto no  caput será observado pelos Poderes do Estado,

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo TCEMG, bem como por seus

fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Art.  60 – O recurso não vinculado por lei  específica,  convênio ou ajuste que se

constituir em superávit financeiro de 2016 poderá ser convertido pelo Poder Executivo

em recurso ordinário do Tesouro Estadual  para o exercício de 2017, por meio de

resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Art. 61 – Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar federal nº

101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 62 – Dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais – Fapemig –, correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da

receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente  administrados,  nos

termos do art.  212 da Constituição do Estado, serão destinados, no mínimo, 40%

(quarenta  por  cento)  ao  financiamento  de  projetos  desenvolvidos  por  instituições

estaduais.

Art.  63  –  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem  aplicados  na

manutenção e no desenvolvimento do ensino, não serão consideradas as despesas

com inativos e pensionistas da área de educação.

Art. 64 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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ANEXOS I E II

Os Anexos I e II desta lei estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa, em

http://mediaserver.almg.gov.br/acervo/418/928418.pdf,  para  o  Anexo  I,  e  em

http://mediaserver.almg.gov.br/acervo/419/928419.pdf, para o Anexo II.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.664

Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol localizados no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol

localizados no Estado serão permitidos desde a abertura dos portões para acesso do

público ao estádio até o final do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da

partida.

Art. 2º – Cabe ao responsável pela gestão do estádio de futebol definir os locais nos

quais a comercialização e o consumo de bebidas serão permitidos.

Parágrafo  único  –  É  vedado  comercializar  ou  consumir  bebida  alcoólica  nas

arquibancadas e cadeiras do estádio.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º desta lei sujeita o infrator

às seguintes penalidades, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990:

I – se consumidor, retirada das dependências do estádio e multa no valor de até

500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II  – se fornecedor,  advertência escrita  e multa no valor de até 5.000 (cinco mil)

Ufemgs.

Parágrafo único – A multa a que se refere este artigo poderá ser aplicada em dobro,

em caso de reincidência, assegurado o devido processo administrativo.

Art.  4º – Fica autorizada a instalação de sistemas de reconhecimento facial nos

estádios de futebol localizados no Estado.

Art. 5º – Na cessão do espaço da esplanada do Estádio Governador Magalhães

Pinto,  será dada preferência aos feirantes que trabalhavam no local em junho de

2010.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA EM 14/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:

Hely Tarqüínio – Alencar da Silveira Jr. – Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin –

Arnaldo Silva – Bosco – Celinho do Sinttrocel – Deiró Marra – Duarte Bechir – Elismar

Prado –  Fabiano Tolentino  –  Fábio Cherem – Felipe  Attiê  –  Fred Costa  – Geisa

Teixeira – Gil Pereira – Léo Portela – Neilando Pimenta – Paulo Lamac – Professor

Neivaldo – Rogério Correia – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Wander

Borges.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h1min, 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 15, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 13/7/2015

Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Exibição de Vídeo – Palavras do Deputado Fábio Cherem – Entrega de Votos de
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Congratulação  –  Palavras  do  Sr.  Nilmário  Miranda  –  Palavras  do  Presidente  –

Apresentação Musical – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:

Lafayette de Andrada – Ulysses Gomes – Dirceu Ribeiro – Elismar Prado – Fábio

Cherem – Geisa Teixeira – Professor Neivaldo.

Abertura

O presidente (deputado Lafayette de Andrada) – 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 Elismar  Prado,  2º-secretário  ad  hoc,  procede à leitura  da  ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a comemorar os 25 anos de promulgação do

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. e os Exmos. Srs.

Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e

Cidadania,  representando o  governador  do  Estado,  Fernando Pimentel;  Christiane

Neves Procópio Malard, defensora pública-geral do Estado; desembargador Wagner

Wilson Ferreira, superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do

Tribunal  de  Justiça;  Valéria  da  Silva  Rodrigues,  juíza  de  direito  titular  da  Vara

Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; promotora de justiça Paola

Domingues Botelho Reis de Nazareth, coordenadora do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

do  Ministério  Público  do  Estado;  defensora  pública  Laurelle  Carvalho  de  Araújo,

coordenadora substituta da Defensoria Especializada de Infância e Juventude Cível

da Defensoria Pública do Estado; Ananias Neves Ferreira, presidente do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; e deputado Fábio Cherem, autor

do requerimento que deu origem a esta solenidade.
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Registro de Presença

O locutor – Gostaríamos de registrar  a presença dos Exmos. Srs. juiz de direito

Marcos Flávio Padula, titular da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte;

vereador  Douglas  Ferreira  de  Freitas,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Elói

Mendes; Eduardo Cyrino Generoso, diretor-presidente da Associação dos Defensores

Públicos de Minas Gerais – Adep; e Maj. Dênio, chefe da Seção de Direitos Humanos

da Polícia Militar de Minas Gerais; das Exmas. Sras. Renata Roman, presidente da

Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  da  Ordem  dos

Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais; e da delegada de polícia Cristiane Lima,

representando o chefe da Polícia Civil,  Anderson Gomes da Silva; e do Exmo. Sr.

Wellerson Corrêa, coordenador da Defensoria Especializada de Infância e Juventude

Cível da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional

O  locutor  –  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

apresentado pelo violonista e professor João Higino, da Associação Oásis.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes a assistir  a um vídeo sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente.

– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Fábio Cherem

Boa tarde a todos. É com muita alegria que acordei no dia de hoje sabedor da

responsabilidade de haver  na Casa esta reunião  tão especial.  Agradeço todas as

autoridades presentes, as quais vou nomear: o deputado Lafayette de Andrada, meu

companheiro do dia a dia na Assembleia e atual presidente da Mesa; o Sr. Nilmário

Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania,

guerreiro de muito tempo nessa luta; a Exma. Sra. Christiane Neves Procópio Malard,

defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais; o desembargador Wagner Wilson

Ferreira, superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais; a Exa. Sra. Valéria da Silva Rodrigues, juíza

de  direito  titular  da  Vara  Infracional  da  Infância  e  da  Juventude;  a  Exma.  Sra.
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promotora de justiça Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, coordenadora do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das

Crianças e dos Adolescentes do Ministério  Público do Estado de Minas Gerais;  a

Exma. Sra. defensora pública Laurelle Carvalho de Araújo, coordenadora substituta

da Defensoria Especializada de Infância e Juventude Cível da Defensoria Pública do

Estado de Minas  Gerais;  meu amigo Ananias  Neves  Ferreira,  mentor,  inspiração,

guerreiro  de  muito  tempo  das  causas  em  prol  das  crianças  e  dos  adolescentes,

presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Meus amigos, mais uma vez, boa tarde. Tomo a liberdade de nomeá-los amigos,

porque entendo que  aqui  comparecemos com o  mesmo intuito  e  trabalhamos  na

mesma direção: a valorização do estatuto da infância e da juventude. Em todas as

gerações, os homens de boa vontade, aqueles comprometidos com o bem comum,

sintonizados com a paz, experimentaram muitos desafios relacionados aos momentos

históricos vividos, que marcaram época. Entendo que assim também ocorre conosco

no momento de hoje. Se agora estamos aqui reunidos não é para negar os desafios

do momento presente tampouco as dificuldades da nossa sociedade,  ainda muito

carente  em  termos  de  educação  e  formação  moral,  estamos  reunidos  para  dar

testemunho da esperança e da fé no futuro, a fim de que as futuras gerações sejam

capazes  de  saber  que  houve  iniciativas  beneméritas  como  parte  dos  bons

fundamentos da democracia e da legalidade.

Todos nós sabemos e temos exemplos das condutas infelizes  de uma pequena

parcela da juventude atual,  cuja responsabilidade não pode ser despejada apenas

sobre eles, sem levar em consideração as suas relações com o Estado, com a família

ou com a dura  realidade da exclusão social,  que ainda prevalece.  Aqui  estão  os

representantes do Ministério Público e da Justiça, que encaram, em suas profissões,

diariamente, essas dificuldades, e a esses servidores fiéis da Justiça pedimos, do

fundo do coração, que possam, a cada dia, renovar suas esperanças na juventude e

encontrar sabedoria para as decisões delicadas que deverão tomar.

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco nacional que coloca o Brasil

entre  os  países  com  legislação  mais  avançada,  demonstrando  que,  mesmo  nos

momentos de grandes crises, o exercício da cidadania é capaz de criar parâmetros
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balizadores da conduta geral. Tolerância, respeito e fraternidade no desenvolvimento

humano são bandeiras e aspirações de todos os que convivem em sociedade, e é

isso que se valoriza nesta reunião especial.

Acreditamos que as bases desse estatuto, implementado há 25 anos, possam se

fortalecer  nesses  tempos  tão  duros  de  sectarismo  e  divisão.  Esperamos  e

trabalhamos para que a garantia de direitos e o respaldo da lei possam prevalecer

enquanto postura social e política para com os pequenos, de modo que a sociedade

possa  evoluir  e  amadurecer,  garantindo  oportunidades  iguais  para  indivíduos  de

origens  diferentes,  discrepantes  e  muitas  vezes  injustas.  Os  jovens  serão  os

herdeiros de nosso país e terão muito a contribuir com a Nação, desde que recebam

o exemplo da compreensão,  da defesa da legalidade e da perseverança no bem

comum.

Não podemos negar as dificuldades que são frutos do sentimento de impunidade

sentido pelos brasileiros, mas certamente esse sentimento é agravado pela exposição

interessada da mídia sensacionalista, que cultiva factoides e casos de exceção para

alimentar o imaginário popular. Infelizmente a ação desses interesses questionáveis

cria para o cidadão a figura de heróis e vilões, e nesse caso nossa juventude vem

sendo criminalizada.

É importante materializar a postura sistemática da mídia, de forma geral, porque

dificilmente  vemos  aqueles  companheiros  que  enfrentaram  uma  juventude  difícil,

tiveram uma família desestruturada, mas que, ao longo do tempo, prevaleceram e

conseguiram ser úteis à sociedade. Eu, que originalmente sou do ramo da construção

civil,  presenciei  vários  pais  de  família  e  vários  jovens  que  enfrentaram  as  mais

terríveis dificuldades optarem pelo trabalho, pela perseverança no bem, por serem

úteis  à  sociedade,  por  defenderem  suas  famílias.  Infelizmente,  nenhum  desses

exemplos  de  jovens  que  superam  as  dificuldades,  apesar  das  inúmeras

vulnerabilidades  que  enfrentaram,  é  notícia  em  qualquer  tipo  de  mídia  nem  são

premiados pela sociedade a perseverança e o bom modelo. Nessa dificuldade do que

mais choca prosperar no dia a dia, é que o jovem enfrenta dificuldades, sendo que

apenas uma minoria merece atenção mais enérgica pela conduta muito errada.  É

nesse sentido que buscamos manter a esperança nos nossos jovens, nas nossas

crianças.
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Nossa bandeira é saudar e preservar esse estatuto, que é uma conquista para esta

e para as futuras gerações. É a esperança que agasalhamos em relação à juventude,

mesmo no caso daqueles considerados transviados e infratores. Na esperança que

guardamos em relação a eles, revelamos o otimismo que sentimos em nós, enquanto

adultos e responsáveis na condução do desenvolvimento social daqueles que são os

mais vulneráveis na sociedade.

Acreditar na infância e lutar por ela demonstra a crença que temos de que um bom

futuro não está perdido. Trabalho, perseverança e dedicação ao convencimento de

que  o jovem merece proteção e,  quando necessário,  reintegração à  sociedade  é

dever de cada um de nós. O resultado desta luta será uma sociedade menos desigual

e mais justa.

Eu me orgulho por estar aqui hoje, com todos vocês, em defesa desse estatuto, que

certamente é e será a luz para a justiça brasileira! Muito obrigado!

Entrega de Votos de Congratulação

O locutor – Neste momento, o deputado Lafayette de Andrada, representando o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega de

votos de congratulações a personalidades do Estado de Minas Gerais atuantes na

defesa da  criança e  do  adolescente.  São elas:  Nilmário  Miranda;  Wagner  Wilson

Ferreira; Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth; Laurelle Carvalho de Araújo; e

Ananias Neves Ferreira. Os votos a serem entregues contêm os seguintes dizeres: (–

Lê:) “Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Voto de Congratulações. No

25º ano de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente,  a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento do deputado Fábio

Cherem,  congratula-se  com”  –  o  homenageado  –  “por  seu  trabalho  em  prol  da

infância e da juventude”.

O presidente – Convido o deputado Fábio Cherem para participar da entrega dos

votos aos homenageados.

– Procede-se à entrega dos votos.

Palavras do Sr. Nilmário Miranda

Boa  tarde,  pessoal;  boa  tarde,  Oásis;  Exmo.  2º-Vice-Presidente  da  Assembleia,

Deputado Lafayette de Andrada; Sra. Defensora Pública Christiane Neves Procópio
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Malard; Desembargador Wagner Wilson; Dra. Valéria – uma lenda já está criando-se

em torno da sua atuação; Dra. Paola, que ficou sete anos em Teófilo Otôni, minha

cidade, como promotora – além de tanta coisa em comum, temos isso também; Dra.

Laurelle Carvalho de Araújo; Ananias, meu companheiro e presidente do Conselho

Estadual  dos  Direitos  da  Criança e  do  Adolescente  de  Minas;  e  Deputado  Fábio

Cherem, autor do requerimento – temos sempre nos encontrado em boas e grandes

causas – não é, deputado Fábio?

Quero  agradecer  por  ter  sido  indicado  para  falar  em  nome  de  pessoas  tão

importantes,  que  têm  uma  trajetória  tão  rica,  como essas  que  recebemos  nesta

homenagem tão interessante.

Estou representando o governador. O deputado Fábio Cherem recebeu um pedido

do governador  para entregar ao deputado Adalclever Lopes o agradecimento pelo

convite para este evento. Hoje ele está num ato no Palácio Tiradentes, anunciando a

retomada de 60 obras no Estado que estavam paradas há algum tempo.  Essa é

sempre uma boa notícia. Como não poderia comparecer, o governador me pediu que

o representasse. Viria em qualquer hipótese porque eu já tinha sido convidado, mas

tenho de dizer que o estou representando.

Serei  bem  breve,  até  porque  qualquer  um  dos  amigos  que  foi  homenageado

poderia estar aqui representando os demais. Fiquei ali pensando no que eu iria falar

para o pessoal da Oásis. Há muitos jovens e muitas crianças que hoje estão aqui

participando e que depois vão tocar algumas coisas para a gente.

Todos  sabem  que  o  Brasil  foi  o  último  país  do  nosso  continente  a  abolir  a

escravidão. Foram quatro séculos de escravidão. Isso deixou uma marca profunda na

sociedade. Tenho uma boa vivência, mas, quando foi abolida, não estava lá – aliás,

nenhum de nós, pois foi  em 1888. Havia 13 milhões de habitantes no Brasil,  e  8

milhões eram negros e pardos, descendentes diretos dos escravos ou escravos, a

quem era proibido o estudo. Um ou outro saíram da escravidão e fizeram carreiras

brilhantes. Falarei apenas de um, o Luiz Gama, que é e será admirado ao longo dos

séculos.

Eram pessoas absolutamente destituídas de direitos e proibidas de estudar. Mas

mesmo quem não era escravo não estudava. Não havia escola pública. Então, em
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1888, mais de 95% da população era analfabeta. Só viemos a ter escola pública 44

anos depois. Em 1932, o ensino se tornou obrigatório, e se criou a escola pública e a

obrigação de difundi-la por todo o País. O começo da cidadania é sempre a escola,

ou seja, o direito de estudar. Então, ainda não tem nem um século que ganhamos o

direito ao ensino público, gratuito e obrigatório.

Os  ex-escravos,  ou  melhor,  a  maioria  deles  não  teve  acesso  à  escola  nem  à

moradia  adequada  e  à  profissionalização.  Houve  uma  exclusão  muito  vasta  e

profunda. As crianças sofriam muito com isso. O escravo era visto sempre como um

perigo,  pois  fugia e fazia  quilombos.  Escravo não negociava nada.  Aliás,  a  única

negociação era fugir e formar quilombos para buscar outra vida fora da escravidão.

Essa cultura durou todo o século passado. Quer dizer, a cultura dominante no século

era de que todas as crianças pobres – a maioria – tinham de trabalhar precocemente.

O trabalho era para salvá-las da marginalidade e do crime. Na verdade, é como se as

únicas alternativas fossem o crime ou o trabalho precoce. Era uma exploração feia e

vergonhosa,  mas  considerada  redenção.  Foi  o  tempo  dos  grandes  reformatórios.

Vejam o  nome: “reformatório”.  A pessoa não fez nada na vida,  mas tinha de ser

reformada. Então, foi uma instituição punitiva.

Temos  vestígios,  no  século  XX,  disso  aí.  Ali,  onde  é  o  PlugMinas  hoje,  um

equipamento tão bom e  bonito,  aquela coisa enorme servia para internar  e isolar

crianças, privando-as de direitos essenciais, como brincar, aprender, conviver com a

família e com a sociedade. Todos esses direitos são relatados nesse vídeo que o

deputado Fábio Cherem nos presenteou.

Creio que muitos aqui conhecem Caxambu. Até hoje existe uma Funabem lá, com

mais de mil vagas. Vi meninos recolhidos nas ruas do Rio de Janeiro irem para a

Funabem.  Eles  eram  internados,  era  uma  punição.  A  lógica  era  esta:  internar,

reformar e trabalho obrigatório precoce. Portanto privando a criança dos seus direitos

essenciais. O que vigia para a criança era o Código de Menores, e não um estatuto

de  direitos.  O  que  é  código?  Deveres,  obrigações,  punições,  caso  não  agisse

segundo aqueles preceitos. Foi o famoso menorismo. Então essa foi a história da

criança no Brasil:  a  escravidão,  a privação dos direitos mais simples de poder se

alfabetizar e, depois, os códigos de menores, o trabalho precoce obrigatório.  Mas,
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com a ditadura piorou, agravou, e foi  o famoso Código dos Menores em situação

irregular. Toda criança pobre de cor era considerada um risco potencial. Então essa é

a doutrina dos menores em situação irregular. Buscava-se saber se eles praticaram

alguma  irregularidade.  Não  era  um  mundo  de  direitos.  Isso  só  veio  com  a

Constituição, que foi uma revolução, talvez a maior, a mais expressiva e pacífica, uma

revolução do bem de que milhões de  pessoas participaram. Foram 5 milhões de

assinaturas da emenda popular colhidas em todo o Brasil, uma surpresa para o País.

Ninguém sabia que existia aquela vida, essa extensa militância do bem, trabalhando

por  esses  direitos,  sonhando  com  esse  momento  da  Constituição.  Dela  veio  o

Estatuto da Criança e do Adolescente, e foi quando eu cheguei.

Tinha sido deputado estadual  em 1986 e,  em 1990,  fui  eleito  deputado federal.

Cheguei  em Brasília  naquela  fase  maravilhosa de transformar  em  lei  os  grandes

direitos conquistados na Constituição. Transformando em lei, foi  um preâmbulo da

política pública, a pré-condição para ter uma política pública, o primeiro passo para a

política pública.

No  caso  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  o  mais  interessante  foi  a

consolidação dos direitos, um trabalho magistral feito pelo nosso parlamento, com a

participação de milhares de pessoas. E não foi só isso, teve a LDB, o SUS. Diria até

que foi uma época de ouro dos direitos humanos. O que estava na Constituição era

levado para a lei, em seguida o País entraria nesse âmbito de estender aquele direito

a todos, modificando, assim, a vida das pessoas.

Portanto temos o que comemorar,  sim. O que nos preocupa hoje, e o deputado

Fábio Cherem já antecipou aqui... O que está ali? Quais são os grandes eixos dessa

evolução  pacífica  do  bem?  Ora,  a  criança  é  sujeito  de  direitos,  não  é  tutelada,

ninguém é dona dela. O pai e a mãe não são donos dessa criança, nem o Estado. As

crianças  são  livres  e  iguais,  como  todos  nós,  em  condição  peculiar  de

desenvolvimento, levando-se em conta a sua idade e as sucessivas transformações

que a idade propicia.

Segundo, a doutrina da proteção integral. Antecipamos a convenção da ONU em

relação aos direitos da criança, em 1989. A nossa Constituição é de 1988, proteção

integral  com responsabilidade da família,  da sociedade e do Estado. Isso também
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está avançado: responsabilizar a família, e não só o Estado. A família, a sociedade e

o Estado. Isso também é avançado.

Terceiro,  falou-se  da  prioridade  absoluta.  Criaram-se  conselhos  municipais  de

direitos da criança e do adolescente, conselhos tutelares, conselhos estaduais, todos

eles simbolizados pelo Dr. Ananias, grande militante dessa causa histórica militante, e

o conselho nacional.

Fui deputado por três mandatos e,  em 2002, fui  convidado pelo presidente Lula

para  ser  ministro  de  Direitos  Humanos,  pela  primeira  vez  no  País.  No  ato  de

nomeação,  deputado  Fábio  Cherem,  estava  escrito  que  caberia  ao  ministro  de

Direitos Humanos ser guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiquei até

assustado com essa incumbência, como aqui hoje, com a incumbência de falar em

nome  de  pessoas  que  têm  uma  trajetória  tão  bonita,  como  os  homenageados.

Também fui presidente do Conanda por dois anos. Como ministro, alternava entre a

sociedade civil e o Estado.

Hoje vejo como foi fantástico o Brasil ter chegado a isso. Orgulha-nos muito ser de

um  país  que  tomou  essa  atitude.  Mas  preocupa-me  muito  também  que  muitos

daqueles  direitos  jamais  foram implementados,  nunca chegaram, não  mudaram a

vida das pessoas, que é o objetivo de todo direito, de toda lei. Não chegaram à vida

das pessoas.

Hoje aqui, numa Casa tão importante, que tem uma história tão rica, a história de

Minas, temos que fazer de novo um pacto para que todos os gestores municipais, os

prefeitos dos 853 municípios, o nosso Poder Judiciário, o nosso Ministério Público, a

nossa  defensoria,  o  nosso  Parlamento,  os  parlamentos  dos  853  municípios,  os

nossos conselhos, a sociedade, os pais, as empresas, todos renovem esse pacto.

Esse é o pacto mais importante do País, pois dele depende o futuro.

Mas não digamos nunca como muitos dizem, demagogicamente, que a criança é o

futuro do País. Ela só será o futuro se, no presente, esse Estatuto da Criança e do

Adolescente for aplicado como deve. Esse é o nosso grande projeto de Nação. É isso

que  transformará  nosso  país  naquela  nação  de  que  todos  poderão  orgulhar-se

sempre,  servindo  um  pouco  de  farol  para  a  humanidade  também.  O  Brasil  tem

ajudado tanto a humanidade a refletir sobre coisas importantes, espero também que
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ele transforme em realidade o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Obrigado.

Palavras do Presidente

Exmo.  Sr.  Nilmário  Miranda,  secretário  de  Estado  de  Direitos  Humanos,

Participação  Social  e  Cidadania,  nesta  solenidade  representando  o  governador

Fernando Pimentel; Exma. Sra. Christiane Neves Procópio Malard, defensora pública-

geral do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Desembargador Wagner Wilson Ferreira,

superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Juíza de Direito Valéria da Silva Rodrigues,

titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; Exma. Sra.

Promotora Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, coordenadora do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e

do  Adolescente  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Exma  Sra.

Defensora  Pública  Laurelle  Carvalho  de  Araújo,  coordenadora  substituta  da

Defensoria  Especializada de Infância e Juventude Cível  da Defensoria Pública  do

Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Ananias Neves Ferreira, presidente do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; meu prezado e ilustre deputado

Fábio Cherem, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade e que tem

dedicado o seu mandato a conquistas importantes, sobretudo na defesa dos direitos

da criança e do adolescente.

Minhas  senhoras  e  meus  senhores,  coube  a  mim  presidir  esta  sessão,

representando  o  presidente  da  Casa,  deputado  Adalclever  Lopes,  que,

lamentavelmente, não está presente por ter  sido convocado pelo governador para

solenidade  que  está  acontecendo,  neste  momento,  na  Cidade  Administrativa.

Incumbiu-me o presidente Adalclever de parabenizar os homenageados, nesta tarde:

nosso secretário Nilmário Miranda; nosso desembargador Wagner Wilson Ferreira; a

promotora, minha colega de bancos acadêmicos em Juiz de Fora, Dra. Paola; minha

estimada amiga,  defensora  pública,  Dra.  Laurelle  Carvalho  de  Araújo;  e  o  nosso

eminente presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,

Ananias Neves Ferreira.

De maneira muito rápida, quero parabenizar todos pela militância em prol da defesa
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dos direitos da criança e do adolescente e dizer que poder comemorar esta data dos

25 anos do ECA é motivo de grande regozijo para todos nós do Parlamento mineiro.

Quero saudar também os deputados presentes.

Trago  aqui  breves  palavras  do  presidente  da  Assembleia.  (–  Lê:)  “Marco  da

proteção à infância, O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado no dia

13/7/1990. Inspirado na convenção das Nações Unidas pelos direitos da criança, de

1989, tendo sido o Brasil o primeiro país a ratificá-la,  o ECA tornou-se o principal

instrumento de construção de políticas públicas para promover e garantir os direitos

de  nossos  jovens.  Reconhecido  internacionalmente  como  uma  das  leis  mais

avançadas do mundo, ao atribuir à família, à sociedade, à comunidade e ao Estado a

corresponsabilidade  na  proteção  total  à  infância  e  à  adolescência,  influenciou  a

elaboração de legislações semelhantes em muitos outros países. Sua maior inovação

foi  ter  instituído um sistema participativo de formulação, controle e fiscalização de

políticas públicas entre Estado e sociedade civil, por meio dos conselhos, em seus

diversos níveis.

Desde sua publicação,  o estatuto conduziu  avanços significativos no combate à

exploração  sexual  infantil,  no  combate  ao  trabalho  de  crianças  e  na  reinserção

familiar  de  jovens.  Desde então,  vimos  ainda  o  aumento  do  número  de  crianças

frequentando a escola e a diminuição das taxas de mortalidade infantil.

Nesses  25  anos  de  caminhada,  o  estatuto  precisa  ser  compreendido  de  forma

legítima. Resta um bom trajeto a ser trilhado pela sociedade e o Estado para que

seus fundamentos sejam vivenciados cotidianamente. Todos somos responsáveis e

devemos  dar  prioridade  aos  problemas  da  criança  e  do  adolescente.  Em  última

instância, temos de assegurar o cumprimento do estatuto, em nome da liberdade, da

dignidade e do respeito. Muito obrigado. Deputado Adalclever Lopes, presidente da

Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais.”

Apresentação Musical

O  locutor  –  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  a  Banda  de  Música  Infantil  da

Associação  Oásis,  conduzida  pelo  Prof.  Ezequiel  Saraiva,  que  apresentará  as

canções Fico assim sem você, de Cacá Moraes e Abdullah, O Sol, de Antônio Júlio

Nastácia, e Sozinho, do cantor e compositor Peninha.
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– Procede-se à apresentação musical.

O  presidente  –  Com muita  alegria,  quero  parabenizar  a  Associação Oásis  pela

apresentação.

Encerramento

O presidente – A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas  e os  deputados  para a  extraordinária  de  logo mais,  às  18  horas,  nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questão de Ordem – Requerimento do deputado Gustavo Corrêa; deferimento;

discurso do deputado Gustavo Corrêa; Questões de Ordem; Suspensão e Reabertura

da Reunião;  discurso  do  deputado Gustavo  Corrêa  –  Requerimento  do  deputado

Gustavo  Valadares;  deferimento;  discurso  do  deputado  Sargento  Rodrigues  –

Questão de Ordem – 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento

do  deputado  Sargento  Rodrigues;  discursos  dos  deputados  Gustavo  Valadares,

Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Gustavo Corrêa, João Leite e Sargento Rodrigues;

votação  do  requerimento;  aprovação;  prejudicialidade  de  requerimentos  dos

deputados  Ivair  Nogueira  e  Sargento  Rodrigues  –  Requerimento  do  deputado

Sargento  Rodrigues;  discursos  dos  deputados  Gustavo  Valadares,  Dalmo  Ribeiro

Silva, Gustavo Corrêa, João Leite e Sargento Rodrigues; Questão de Ordem; votação

do requerimento;  aprovação;  verificação de votação;  inexistência  de  quórum para

votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação; prejudicialidade do

requerimento – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes –  Hely Tarqüínio  –  Lafayette de  Andrada – Ulysses  Gomes –

Alencar da Silveira Jr. – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antonio
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Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – 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  Avelar  Oliveira  – Fábio Cherem –  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 Leite – João Magalhães – João Vítor  Xavier – Léo Portela –

Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário Marcio

Santiago  –  Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – 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

Ata

– O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

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

requerimentos.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, gostaria apenas de comunicar a

este Plenário um tema que todos estamos acompanhando. Trata-se da PEC sobre a

redução  da  maioridade.  Está  exposta,  na  Folha  de  S.Paulo,  a  condenação  dos
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adolescentes que cometeram crimes hediondos no Estado do Piauí, deputado Dalmo.

Adolescentes,  moças  foram  estupradas,  mortas,  assassinadas  com  requintes  de

crueldade. Eles cometeram também o crime de ocultação de cadáver. Quem cometeu

esses crimes? Parece-me que foram dois ou três adolescentes. A matéria está com a

assessoria,  não  houve  tempo  de  chegar  às  minhas  mãos.  A  manchete  diz:

“Adolescentes são condenados a três anos de internação por estupro no Piauí”. Peço

permissão a V. Exa. para ler  apenas dois singelos parágrafos: “A justiça do Piauí

determinou  a  internação  por  três  anos  dos  quatro  adolescentes  acusados  pelo

estupro coletivo em Castelo do Piauí, a 190km de Teresina, ocorrido no dia 27 de

maio.  A sentença também abrange as tentativas de homicídio  de três  jovens e  o

homicídio  de  uma delas.  A decisão saiu  na  quinta-feira  à  noite.  O  prazo  para  a

conclusão  do  processo  terminaria  no  sábado.  Os  jovens  vão  ficar  internados  no

centro  educacional  masculino  em  Teresina,  onde  devem  cumprir  a  medida

socioeducativa  pelo  período máximo previsto no  ECA”.  Qual  é o período máximo

previsto no ECA, deputado Dalmo Ribeiro Silva? O art. 121, § 3º, da Lei nº 8.069, de

1990,  mais  conhecida  como  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  prevê  essa

aberração  jurídica.  Lá  se  prevê  o  seguinte,  deputado  Dalmo:  “Em  nenhuma

hipótese…”. É assim que está escrito no § 3º do art. 121 da Lei nº 8.069. Lá está da

seguinte forma, presidente: “Em nenhuma hipótese a medida de internação passará

de três anos”. É isso que queremos fazer com a maioridade penal, Sr. Presidente.

Imagine V. Exa., meninas foram estupradas por adolescentes, mas a medida máxima

de internação é de três anos. Esse é o maior erro, esse foi o maior equívoco cometido

em 1990, quando da votação da lei que criou o ECA. O que eles fizeram, presidente

Hely Tarqüínio? Balizaram todo e qualquer tipo de crime com uma medida máxima de

internação de três anos. É por isso que o Brasil está pedindo: pelo amor de Deus,

mudem essa lei. O Brasil não tolera mais conviver com esse tipo de benevolência,

com a brandura do ECA. Deputada Celise Laviola e deputada Rosângela Reis, não

estamos  falando  que  eles  devem  ser  condenados  por  furto,  por  formação  de

quadrilha,  por  estelionato  na  forma  da  lei  penal,  como a  lei  abrange  os  adultos.

Crimes como esses aqui não dá para suportar. Em virtude de crimes como esses, não

dá para entender por que o ECA permanece. Está todo o mundo revoltado com isso.
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Os brasileiros  estão  revoltados por  isso:  mulheres,  moças,  jovens estupradas  por

adolescentes. A pena, ou melhor, a medida de internação cominada para um crime

hediondo como esse, presidente, é uma medida de internação máxima de três anos.

Portanto, presidente, não poderia deixar de fazer essa questão de ordem para alertar

o Plenário.  Não podemos nos coadunar,  deputado Dalmo, com essas aberrações.

Não podemos permitir que isso perdure no Brasil. Para crime hediondo, a medida de

internação  ou  a  pena  cominada  tem  de  ser  proporcional  à  gravidade  do  crime

praticado.  Não estou falando do furto,  da formação de quadrilha,  do furto  de  um

pacote de pão ou de biscoito, mas de aberrações como essas. Quem defende o ECA

como medida de internação de três anos para esse tipo de crime, é porque sua filha

não  foi  estuprada,  sua  filha  não  foi  assassinada.  Essas  aberrações  não  podem

perdurar.  Dizem  que  eles  querem  votar  a  PEC  no  afogadilho,  presidente  Hely

Tarqüínio. Sabe desde quando a PEC nº 171 está tramitando? Desde 1993, ou seja,

há 22 anos a imprensa vem repetindo, e alguns “esquerdopatas” vêm repetindo que é

demorada, e estão querendo votar no afogadilho. É a esses crimes, presidente, que

devemos dar um basta. A PEC da redução da maioridade para crime hediondo tem de

ser aprovada em 2º turno na Câmara dos Deputados e no Senado da República, para

que crimes como esses não fiquem impunes. Medida de internação é impunidade, é

safadeza, é pilantragem dos que defendem isso aqui. Obrigado, presidente.

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que

solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o deputado

Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Boa tarde, deputado Hely Tarqüínio, presidente desta

reunião.  Cumprimento todos os parlamentares aqui  presentes em grande número,

demonstrando  claramente  preocupação  com  os  interesses  dos  mineiros;  todo  o

público presente em nossas galerias; e os telespectadores da TV Assembleia, que

têm a oportunidade de ter um sinal de qualidade e que percebem e veem o trabalho

de cada um dos parlamentares que aqui se encontram.

Inicio  o  meu  pronunciamento  falando  da  preocupação  que  o  Bloco  Verdade  e

Coerência está tendo nos últimos dias. Tramita nesta Casa – solicito ao Dr. Eduardo
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Moreira, secretário-geral, que me traga o projeto –, o Projeto nº 2.173, do Fernando

Damata  Pimentel,  do  PT,  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  do

desembargador  Pedro Bitencourt  Marcondes, presidente do Tribunal  de Justiça do

Estado de Minas Gerais. Eles encaminharam a este Parlamento a Mensagem nº 52,

de 23/6/2015, publicada no Diário do Legislativo do dia 26/6/2015. Resumindo, essa

mensagem trata de um projeto em que o governador do Estado de Minas Gerais

procura  se  utilizar  de  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.

Aqui,  deputado  Sargento  Rodrigues,  abro  um  parêntese:  destaco  a  incoerência

dessa mensagem com o que vem sendo dito pelos  líderes e pelos  deputados do

bloco de situação.

Se  pegarem  as  últimas  entrevistas,  verão  algumas  afirmações  de  que  esses

recursos  serão  para  o  pagamento  dos  servidores  da  educação,  da  saúde  e  do

sistema  de  defesa  social.  Então,  precisamos  saber  o  seguinte:  quem  mente?  O

governador  ou aqueles parlamentares que têm dado essas entrevistas? Esse é o

primeiro questionamento que faço a cada um dos senhores e das senhoras.

Em segundo lugar,  na mesma mensagem, deputado Duarte Bechir,  está escrito:

“Caso as medidas ora propostas não sejam aprovadas, corre-se o risco” – prestem

atenção  –  “de,  a  partir  de  agosto  de  2015,  haver  contingenciamento  sobre

pagamentos  das  remunerações  dos  servidores  públicos  estaduais,  proventos  dos

inativos e dos repasses para os demais Poderes”. Então, o próprio governador cai em

incoerência, porque ele fala, inicialmente, no primeiro parágrafo, que era para uma

determinada utilização, e, no parágrafo seguinte, já fala as consequências pela não

aprovação do projeto de lei. E pior, numa total falta de respeito com este Parlamento,

o governador coloca a faca no pescoço de cada um dos senhores e das senhoras

parlamentares. Se os senhores não votarem, a Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, a Casa do povo, a Casa onde o povo tem o direito de se manifestar e

fazer  suas  colocações  de  forma organizada,  teria  seus  trabalhos  suspensos  pela

falta, deputada Ione Pinheiro, dos repasses que o governador tem a obrigação de

fazer  todos  os  meses.  Pasmem,  os  senhores  e  as  senhoras,  sabe  por  que  o
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governador  faria  isso?  Porque,  para  ganhar  as  eleições  de  2014,  o  governador

prometeu  algo  que sabia  que não tinha condições  de  implementar  no  Estado  de

Minas Gerais. As gestões passadas foram criticadas por não ter dado os aumentos

irreais que esse atual governo vem dando. Demos aumentos, sim, mas dentro da Lei

da  Responsabilidade  Fiscal,  e,  sobretudo,  dentro  do  que  estava  previsto  no

orçamento do Estado.

O atual governo, para atender os seus companheiros políticos, que durante toda a

campanha  denegriram  a  imagem  dos  parlamentares  da  base  de  sustentação  do

governador  Alberto  Pinto  Coelho,  com  boletins  criticando  a  postura  desses

parlamentares – aí nada melhor do que um dia após o outro –, se viu com a faca no

pescoço  por  determinado  sindicato  dos  trabalhadores  que  reivindicou  aumentos

salariais.  O governador, volto  a dizer,  de forma irresponsável,  concedeu aumentos

salariais que o Estado de Minas Gerais não tem condições de arcar. E quem vai ser

penalizado? Aí  chamo a atenção de cada uma das senhoras e  de cada um dos

senhores deputados: não é o servidor da educação que vai ser penalizado; não é o

servidor  da  Assembleia  que  vai  ser  penalizado,  não.  Quem  vai  ser  penalizado,

deputado Ulysses Gomes,  é a D.  Maria, do Barreiro – já fiz questão de contar  a

história dela –, deputado Fábio Cherem, que tem a sua padariazinha, que vende seu

pão e seu queijo. Mas a inflação, resultado da péssima política econômica que o atual

governo vem implementando, não tem permitido que as contas da D. Maria fechem

ao final do mês. A D. Maria procurou o Joaquim, deputado João Leite, para negociar o

pagamento de um aluguel mais baixo, mas o Joaquim não cedeu e continuou com o

aumento do preço do aluguel, de acordo com a inflação, para piorar a situação da D.

Maria. Aí a D. Maria, porque não tem dinheiro – coitada – para pagar um advogado,

porque o seu dinheiro tem sido gasto e vem sendo comido por toda essa inflação,

procurou a Defensoria  Pública,  que sugeriu  a  ela  uma ação de renegociação de

dívida e que ela depositasse o valor mensal do aluguel em juízo, até que o Judiciário

decidisse quem teria razão, a D. Maria ou o Joaquim. De repente, a D. Maria e o

Joaquim chegam a um consenso. O Joaquim, sentindo a falta do seu aluguel mensal,

resolve ceder de um lado, e a D. Maria resolve ceder do outro. Aí os dois vão a juízo

para pedir o dinheiro que depositaram durante meses, enquanto havia o litígio.
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E para tristeza dos dois, deputado João Leite, o dinheiro não estará lá, porque o

governador rapou o tacho, levou todo o dinheiro. Está pegando o dinheiro de vocês,

está se apropriando indevidamente do dinheiro do cidadão comum. E pior: ouvir dizer

que o governo é o guardião do dinheiro, ouvir que o dinheiro não está tendo reajuste,

que os bancos estão especulando em cima dos outros. Isso é quase – desculpem-me

as senhoras e os senhores – gozar da minha cara. Qualquer um em sã consciência

sabe muito bem que os juros legais são os previstos. Qualquer um dos senhores e

das  senhoras  sabe  muito  bem  que  esse  dinheiro  não  é  de  responsabilidade  do

governo do Estado.

E pior, deputada Celise Laviola, vou pedir licença ao deputado Dalmo Ribeiro para

dizer  a  cada  um  de  vocês  que  teremos  de  ver  a  coerência  do  PT.  Na  última

legislatura, a então deputada Liza Prado apresentou a esta Casa um projeto de lei na

mesma forma, que destinava 30% desse fundo para pagamento de precatórios. A

Comissão de Constituição e Justiça, então presidida pelo ilustre deputado e jurista

Sebastião  Costa,  e  a  consultoria  desta  Casa  disseram  que  o  projeto  era

inconstitucional, porque a competência para legislar era da União. Com o apoio do

voto do PT, deputada Celise Laviola. E agora, para agradar o governador, mudaram

de lado. Onde está a coerência?

Agora, o nosso bloco tem votado com a coerência, deputado Sargento Rodrigues, e

o nome diz claramente. O que defendíamos no passado continuamos defendendo

hoje. Mas aqueles que criticaram no passado hoje são obrigados a ver que estavam

errados e têm feito da mesma forma.

O deputado Sargento  Rodrigues (em aparte)*  –  Só preciso dar  um aviso  muito

importante.  O  nosso  diretor  de  Comunicação,  Rodrigo  Lucena,  também  cortou  a

transmissão da TV Assembleia  on-line. É mais uma estratégia de guerra que estão

impondo à oposição. Estão tentando calar a oposição, o diretor de Comunicação da

Assembleia,  Rodrigo  Lucena,  deixa  de  transmitir  a  TV  Assembleia  on-line, pela

internet, por causa da postura que a oposição vem adotando nesta Casa.

O deputado Gustavo Corrêa  – Deputado Sargento  Rodrigues,  é lamentável.  Na

parte da manhã, meu assessor de imprensa disse que não conseguia acessar a TV

on-line no nosso gabinete. Pela primeira vez, nesses 12 anos, vejo acontecer isso. É



2064
____________________________________________________________________________

lamentável. Aqueles que diziam que o governo passado censurava todos, mudaram

de lado. Lamento, deputado Durval Ângelo, pois o governo passado sempre foi um

governo aberto a ouvir a reclamação do povo, aceitava as críticas.

Deputado João Leite, faremos uma questão de ordem ao presidente desta Casa

cobrando  explicações,  os  motivos  pelos  quais  a  TV  Assembleia  não  está  sendo

transmitida pela internet. Imagino que deve ser por medo de as nossas assessorias

selecionarem as nossas falas para divulgarmos nas redes sociais. Mas já prevendo

isso,  solicitei  que,  no  meu gabinete,  ligassem a televisão no volume alto,  e  está

gravando. Não terá a mesma nitidez da transmissão pela internet, mas tenho certeza

de que vamos continuar divulgando, sobretudo para Minas Gerais, o que estamos

defendendo para os mineiros, e não por questões políticas.

O deputado João Leite  (em aparte)*  – Deputado Gustavo Corrêa,  tenho muitos

documentos para usar nesta tarde.

Questões de Ordem

O deputado João Leite – Gostaria de sugerir a V. Exa., deputado Gustavo Corrêa,

que solicitasse ao presidente a suspensão da reunião e a manutenção do seu tempo.

V.  Exa.  só voltaria  a  falar  depois  que a reunião  estivesse sendo transmitida  pela

internet  e  pela  TV  Assembleia.  Estamos  recebendo  manifestações  de  vários

advogados que acompanhavam os nossos trabalhos. Já tenho em mão, por exemplo,

a informação de que Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, ingressou com uma

ação  no  Supremo contra  o  governador  Pimentel.  É  por  isso  que  a  internet  está

desligada;  porque  começam a nos  chegar  manifestações  como essa.  Tenho aqui

também uma comunicação do Banco Central que nos foi enviada por um advogado

que nos acompanhava pela internet: o Banco Central, preocupado, está arguindo a

inconstitucionalidade… O Rio Grande do Sul está quebrado, especialmente porque o

governador Tarso Genro, do PT, meteu a mão em R$6.500.000.000,00 de depósito

judicial  e não pagou um centavo.  Neste momento,  o Rio Grande do Sul está em

situação falimentar,  diz a  nota do  Banco Central.  E  eles  querem trazer  isso  para

Minas Gerais:  querem meter a mão nos depósitos judiciais.  É disso que estamos

falando,  mas,  desde  a  manhã,  estamos  desligados.  Imaginem:  a  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  reconhecida  até  fora  do  Brasil  por  seu  avanço
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tecnológico,  neste  momento  está  desligada  do  resto  do  mundo.  Portanto,  temos

agora uma censura. Estamos censurados; neste momento não podemos ser vistos

fazendo as nossas denúncias, porque desligaram a internet. Imaginem: a Assembleia

Legislativa com sua internet desligada.

O deputado Gustavo Corrêa – Desde as 9 horas da manhã, deputado João Leite.

O deputado João Leite – Desde as 9 horas da manhã. Voltamos aos tempos do

carro de boi: a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não tem internet. Não consigo

imaginar uma coisa dessa. Meus filhos, que são deste tempo, não vão acreditar no

pai: “papai está exagerando; não é possível que uma assembleia legislativa desligue

a internet”. Isso é escandaloso. Esse partido que invadiu Minas Gerais censurou a

imprensa mineira. Tirou do cargo o Sr. Márcio Doti, 41 anos como editor da Itatiaia;

agora, tiraram a Mônica Miranda da cobertura política. Cuidado, jornalistas: não se

pode falar nada do PT; tem uma câmara ali ligada, estão vendo? Cuidado. A internet

está desligada porque o grito da oposição não pode ser ouvido aqui. Esse bloco, que

antes se chamava Minas sem Censura, agora é Minas com censura.

O presidente – Quero dizer apenas, deputado João Leite, que determinei que a TV

pela  internet  seja  ligada.  Neste  minuto  deve  estar  ligada.  Eu  não  sabia;  tomei

conhecimento disso agora, mas já tomei as providências.

O deputado João Vítor Xavier – Mas, por favor, presidente e deputado João Leite,

me permitam aparte: suspenda a reunião, presidente, porque esse tempo não vai se

recuperar. As palavras ditas não voltam mais, presidente.

O presidente – Não há dúvida. Você tem toda razão. Todas as palavras que vão ao

vento  não são  registradas.  Concordo  em  número,  gênero  e  grau  com  V.  Exa.  A

reunião será suspensa até que a TV Assembleia volte a ser transmitida.

O deputado João Vítor Xavier – Parabéns por sua decisão republicana, presidente.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  6  minutos.  Estão

suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

A presidência informa ao Plenário que a TV Assembleia, transmitida pela internet,
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está funcionando normalmente, e não deixou de ser transmitida em momento algum.

Com a palavra, para continuar o seu pronunciamento, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Deputado João Leite, antes gostaria apenas de fazer

uma observação.

Sr.  Presidente,  com  todo  o  respeito  que  tenho  por  V.  Exa.,  quero  dizer-lhe,

tranquilamente, que não procede essa informação que a assessoria lhe repassou.

Sou testemunha de que a TV Assembleia,  pela internet,  não estava funcionando.

Então, temos de assumir os erros, e não tentarmos tapar o sol com a peneira.

O deputado João Leite (em aparte)* – Responderei a uma provocação que nem foi

feita  a mim, mas às pessoas que estão nos acompanhando.  Só que antes quero

encerrar essa questão sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. Marcio Lacerda ingressa

no Supremo contra o governador Pimentel, porque Belo Horizonte é parte em vários

processos. Qual é a razão de Belo Horizonte entregar esse dinheiro para o Estado?

Não tem razão para isso.

Agora há algo que nos chama a atenção.  O deputado Sargento  Rodrigues nos

trouxe  a  movimentação  na  OAB ontem.  Quer  dizer,  15  eminentes  advogados  se

manifestaram  e  consideraram  inconstitucional  esse  projeto.  São  15  eminentes

advogados.  Pasmem todos  que  nos  acompanham.  O presidente  da  OAB não se

manifesta.  A  OAB,  nos  estados  do  Brasil  inteiro,  está  contra  esse  projeto.  O

presidente da OAB está em silêncio, calado. Vamos acompanhar para ver daqui a

alguns  meses  o  que  acontecerá  com  esse  senhor.  Veremos  o  que  ele  está

esperando.

Respondendo à população presente, há algo acontecendo no Brasil. Quero dizer

que terão de começar a conviver com isto: oposição ao PT.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Deputado  João  Leite,  quero  cumprimentar  o

deputado federal Caio Narcio, do PSDB, que se encontra presente.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  O  nosso  companheiro,  lutador,  jovem

deputado federal se encontra conosco aqui. Um grande abraço ao Caio, que deverá

estar  amanhã  em  Nova  Lima,  num grande  encontro  com  o  deputado  João  Vítor

Xavier. Então, estaremos juntos em Nova Lima, amanhã. Ele já cumpriu o papel dele

em Brasília e está aqui visitando as bases. É um prazer tê-lo nesta Casa.
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Quero responder ao que disseram aqui: “Pimentel ganhou no voto”. Não. Está aqui:

“Pimentel  recebeu R$400.000,00 de empresa do filho de seu sócio”.  Está aqui.  A

empresa se chama QA Consulting e pertence a Alexandre Allan Prado, de 36 anos, e

a Gustavo Prado, de 35 anos, filhos de Otílio Prado, que está hoje na Secretaria de

Fazenda, ganhando o seu dinheiro no Estado – aliás, este Estado que se diz que está

sem  dinheiro.  Aqui  está  quanto  que  essa  empresa…  É  uma das  empresas  que

puseram dinheiro na campanha do Sr. Pimentel. Imaginem que esse Otílio Prado e a

família são donos de todas estas empresas: BBC, AAP, QAC, Raven, QPR.

Interessante que essa QPR está lá na Rua do Ouro, mas as outras estão na Rua

Corumbá. Então, a Polícia Federal podia dar uma chegada lá. Na Rua Corumbá, nº

204, é onde está o esquema. Engraçado, essa QPR, na Rua do Ouro, é onde está o

cara que fez aquela marchinha Na Coxinha da Madrasta contra o Léo Burguês. Essa

QPR recebeu da campanha do Pimentel. Será que o Pimentel também esteve lá Na

Coxinha  da  Madrasta? Flávio  Henrique Alves  é  o  nome do homem que  recebeu

R$160.000,00 da campanha. Ele é autor da marchinha Na Coxinha da Madrasta. É

esse cara aqui. Pimentel esteve lá Na Coxinha da Madrasta também.

Tem a G5, de um tal Ivan Caiafa, que recebeu R$4.500.000,00 da campanha do

Pimentel. Que campanha rica do PT, não é, gente? Depois tem a Gráfica e Editora

Brasil,  do  Sr.  Bené,  que  recebeu  R$3.268.000,00;  uma tal  de  Color  Print,  lá  de

Brasília,  que  recebeu  R$1.580.000,00;  o  Jornal  de  Três  Marias,  que  recebeu

R$375.000,00. Esse  Jornal  de Três Marias tem um capital social  de R$10.000,00,

mas sabem qual foi a sua última tiragem? Foi em 25 de abril de 2013. Esse jornal

recebeu R$375.000,00 da campanha do Pimentel.  Hoje o  dono desse jornal  está

lotado em um gabinete desta Assembleia. Está aqui o dono do jornal,  está aqui o

homem. Ele se chama Pedro José Fonseca Nascimento. Está aqui na Assembleia

Legislativa o dono desse jornal. Gente, é impressionante a campanha do Pimentel.

Depois tem a Mantiqueira Comunicação e Marketing. Estive em São Paulo para ver:

capital  de  R$10.000,00,  recebeu  R$1.500.000,00  da  campanha  do  Pimentel  e

funciona no apartamento 81 da Rua Alagoas, 515, no Bairro Higienópolis, em São

Paulo. Deputada Ione Pinheiro, recebeu R$1.500.000,00 do Pimentel. É dinheiro para

todo o lado. Depois tem a Mc Publicidade e Eventos, que recebeu R$601.000,00.
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Está aqui:  Marcos César Scarpelli,  Movimento Comunicação e Marketing Ltda.,  na

Rua Madureira, que recebeu R$250.000,00.

Queria dar um conselho ao Sr. Otílio Prado, como Roberto Jefferson deu a José

Dirceu, que não atendeu. Otílio Prado, sai logo do governo. Sai logo daí, Otílio Prado!

Não  é  possível  você  e  seus  filhos  ficarem  recebendo  dinheiro  do  Estado.  É  um

verdadeiro laranjal. Saia daí, Otílio Prado. Já sabemos de tudo.

Polícia Federal, vá lá. Mantiqueira paulista é a maior laranja: R$1.500.000,00 em

um apartamento na Rua Alagoas, 85. Laranja. Alô, Polícia Federal!  Alô,  Ministério

Público Federal! Visitem a Rua Corumbá, 204, o mais rápido possível porque eles vão

tirar  tudo  de  lá.  Está  lá  essa  quantidade  de  empresas,  esse  verdadeiro  laranjal.

Pimentel tinha o Sr. Bené e, agora, está o Sr. Otílio Prado também enterrado até aqui.

Saia daí,  Otílio  Prado.  Não vamos ficar  pagando o seu salário.  É uma vergonha.

Concordo com vocês, essa foi uma campanha comprada. Estão aqui as provas.

Sei que hoje haverá uma movimentação em frente ao TRE. Vamos para lá cobrar

mesmo. Isso é gol com a mão. Essa campanha foi impedimento e gol com a mão o

tempo todo. Obrigado, líder.

O deputado Gustavo Corrêa – Deputado João Leite, pegando uma deixa no que V.

Exa. bem disse, o próprio… Tenho certeza de que grande parte dos senhores e das

senhoras aqui deve ter conhecimento de que a campanha do atual governador já foi,

inclusive, condenada no TRE, numa votação unânime – já que eles gostam de dizer

assim, deputado Dilzon Melo –, por 6 a 0. Porque, deputado João Leite, para explicar

esses gastos que V. Exa. acabou de elencar, o dinheiro teria que realmente ter sido

gasto, e a campanha do atual governador extrapolou em mais de R$10.000.000,00.

Enquanto em grande parte das campanhas políticas – mas não entrarei nesse mérito

agora  –  houve  dificuldade  em  arrecadar  fundos,  deputado  Fabiano  Tolentino,  na

campanha do atual governador sobrou, extrapolou. A própria lei que a Câmara ontem

votou, em 1º turno, da reforma política, pode servir de parâmetro para as próximas

eleições, porque agora haverá 75% do que foi gasto para o maior candidato na última

campanha. Então podemos, quem sabe, utilizar esse número.

Mas a minha preocupação, deputado João Leite, é a pressa que este governo tem

em aprovar esse projeto; a pressa que este governo tem em aprovar o Projeto de Lei
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nº 2.173, que tomará o dinheiro da Maria, do José. Deputado Antonio Lerin, não sei

se V. Exa. tem litígio em Uberaba, mas tenho vários amigos que têm litígio lá, e o

dinheiro está bem guardado.

Então peço encarecidamente a cada um dos senhores e das senhoras...  No 1º

turno,  os  senhores  votaram  favoravelmente  ao  projeto.  Temos  certeza  de  que  o

governador chamou todos os senhores e mostrou a importância desse projeto para o

Estado.  Um  projeto  que  será  a  redenção,  que  pagará  precatórios,  pagará  a

renegociação da dívida. Mas fiz um desafio ao governador, deputado Thiago Cota, e

espero que o líder do governo tenha levado para ele. A oposição votaria esse projeto

favoravelmente em duas situações: se o governador estivesse mexendo apenas no

dinheiro em que o Estado é parte e, em segundo lugar, se ele se comprometesse a

não mexer no dinheiro em três meses, deputado Dilzon Melo. Mas sabem qual é o

problema? O governador cedeu à pressão porque fez compromisso de campanha e

ficou com medo de, em seis meses, haver um colapso ou uma série de greves em

seu governo. Saiu concedendo reajustes de forma irresponsável,  dando aumentos

que não poderia dar. É uma incoerência. Vai para a mídia, tem que gastar, deputado

João Leite. Aí pode-se explicar possivelmente o Minas com Censura, porque o atual

governo tem gastado o dobro em publicidade do que o governo passado, o dobro.

O governo atual diz, pelos quatro cantos de Minas Gerais, que pegou um estado

quebrado, mas está só colocando companheiro político em cargos. Ele mesmo vetou

um projeto que enviou à Casa, deixando de criar determinadas secretarias, mas não

cortou o dinheiro, deputado João Leite. Deputado Alencar da Silveira Jr., o dinheiro da

Secretaria de Recursos Humanos continua lá.

O  governador  afirma  que  obras  foram  paralisadas,  mostrando  totalmente  a

incoerência e a desinformação desse governo. O governador disse que havia mais de

500 obras paradas no Estado de Minas Gerais. Os deputados do Bloco Verdade e

Coerência, sob a liderança do deputado Gustavo Valadares, encaminharam um ofício

à Seplag, solicitando, deputado Isauro Calais,  que fosse feito número do contrato,

objeto da obra, data de início, data de paralisação, documento oficial requisitando a

paralisação, e, pasmem os senhores e as senhoras, deputado Sargento Rodrigues,

não  conseguiram  responder  a  nenhum  desses  questionamentos.  Pior,  deputado
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Inácio Franco, V.  Exa.  que conhece muito bem, disseram que a obra da Avenida

Antônio Carlos, por onde, na última semana, vários dos senhores passaram quando

tiveram a oportunidade de ir ao Mineirão ver o glorioso Atlético Mineiro ser vitorioso,

não está pronta. Deputado Agostinho Patrus Filho, tenho certeza de que V. Exa. foi ao

campo e deve ter  passado pela Antônio Carlos, que é a via  mais rápida para se

chegar ao Mineirão. E a equipe do governador manda uma informação a esta Casa,

deputado Gustavo Valadares, de que a Antônio Carlos não está pronta.

Ele se esqueceu de que, em 2008 – eu estava lá -, ele foi inaugurar a faixa da

Antônio  Carlos,  concluída  em  2011.  Chegaram  ao  absurdo,  deputado  Fabiano

Tolentino, de dizer que o governo passado parou de publicar aquele mapa rodoviário,

que imagino que os senhores e as senhoras têm, desde 2012. No meu gabinete, se

os senhores e as senhoras quiserem, tenho vários exemplares de 2014. E vai por aí

afora. Várias obras já estão prontas, temos todas fotografadas – na última semana

demos uma coletiva –, e os  dados estão à disposição de todos os senhores. Na

última semana mostramos que há incoerência nesse governo.

O governo, como estava dizendo, afirma que há um deficit, que pegou o Estado

quebrado, devendo, deputado João Leite, um Estado que não tem condições de fazer

investimento. Mas, por outro lado, ele concede reajuste aos servidores do Estado.

Não consigo entender. Se devo R$100,00, tenho de dar um jeito de arrumar dinheiro

para pagar os R$100,00. Mas o atual governo, não; deve R$100,00 e quer dever

R$1.000.000,00.  Aí,  para  fazer  os  compromissos  de  campanha  política,  saiu

concedendo esses reajustes, que sabemos são todos irresponsáveis.

Então o que peço a  cada um dos  senhores e  das senhoras é que votem pelo

adiamento dessa votação, para termos tranquilidade para discutir esse projeto. Como

disse o deputado João Leite, o que o governo do Estado tem a ver com o dinheiro da

prefeitura de Belo Horizonte? O que o Estado tem a ver com o dinheiro, deputado

Fábio, de Nova Serrana? O que o Estado tem a ver com o dinheiro das prefeituras de

Contagem e de Betim? Sabem quem vai ser penalizado? O cidadão que mora em

Betim e Contagem, e o prefeito meu amigo Carlin Moura e o prefeito Carlaile não

poderão  construir  mais  escolas,  não  poderão  recapear  as  ruas  da  cidade,  não

poderão construir mais unidades de saúde para atender a população. E sabem por
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quê?  Porque  o  governador,  de  forma  irresponsável  –  aliás,  irresponsável  não,

deputado João Leite, beira ao desespero –, encaminhou um projeto a esta Casa, que

todos nós sabemos,  V.  Exa.,  deputado Sargento  Rodrigues,  ontem representou o

bloco na audiência…

Vou concluir em 2 minutos. Espero que agora, deputado Carlos Pimenta, nossos

companheiros de Jacinto e de Salto da Divisa tenham tranquilidade e oportunidade de

ver o que aqui estamos discutindo. Peço encarecidamente a cada uma das senhoras

e dos senhores deputados que, quando forem colocar o dedinho aí, não apertem o

verdinho;  apertem  o  “não”.  Votando  “não”,  vocês  estarão  votando  a  favor  dos

mineiros. Se votarem “sim”, estarão votando a favor da irresponsabilidade; estarão

votando a favor de quem afirma que ia dar aumento salarial e não tem condições

disso; estarão votando a favor dos que terão oportunidade de usufruir do dinheiro.

Vamos votar, gente, de acordo com a consciência dos senhores e das senhoras.

Quando subiram aqui,  à  frente  deste  Plenário,  para  fazer  o discurso de posse,

juraram defender os mineiros. Vamos defender os mineiros, sim. O cidadão comum

não pode ser  penalizado. O governador vai rapar o tacho do dinheiro do cidadão

comum, e este, coitado, não vai ter condições de reaver o dinheiro. E dizer que o

dinheiro vai ter um fundo, que vai ficar bloqueado… Se vai ficar bloqueado, então não

precisa fazer isso, porque vai tirar de um lado e colocar em outro. Então não precisa

fazer essa operação financeira. Deixa entrar do mesmo jeito que sair. Então peço a

cada um dos senhores e das senhoras que votem “não”, para que Minas Gerais seja

a grande vitoriosa e possa dizer a todo Brasil que aqui os deputados honraram os

votos.

O presidente – Vem à Mesa o requerimento do deputado Gustavo Valadares em

que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência defere o requerimento e

fixa  ao  orador  o  prazo  de  30  minutos.  Com  a  palavra,  o  deputado  Sargento

Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* – Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas e público que nos acompanha pela TV Assembleia. Quero cumprimentar

os cidadãos que estão nas galerias e vieram aqui repudiar a atitude de Fernando

Collor Pimentel. Não tem outro nome: é Fernando Collor Pimentel.
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Quero, Sr. Presidente, trazer uma comunicação do líder de governo, nosso colega,

deputado Durval Ângelo – e farei questão de fazer sua leitura na íntegra –, de quando

orientou a sua base de governo, deputado Dilzon, sobre a votação dessa matéria e

fez  o  pedido  para  que  os  deputados  permanecessem  em  Plenário,  cancelassem

outros compromissos, dizendo que seria na verdade uma verdadeira guerra. Essas

foram  as  palavras  utilizadas.  Lerei  na  íntegra,  pelo  menos  assim,  meu  colega

deputado  Durval  Ângelo  não  poderá  me criticar  porque não  fiz  a  leitura  em  sua

totalidade. (– Lê:)

“Caros e caras colegas da base aliada, comunico que, na próxima segunda-feira,

inicia-se,  com  reunião  extraordinária,  às  18  horas,  a  tramitação  em  Plenário  do

Projeto de Lei nº 2.173/2015, de autoria conjunta do governador e do presidente do

Tribunal de Justiça, que autoriza a utilização de depósitos judiciais tributários pelo

Executivo”. Tributários e não tributários. Faltaram só essas palavras. “Todos sabemos

o quanto a rápida aprovação da proposição é fundamental para a gestão de Minas.

Serão cerca de R$6.000.000.000,00 em recursos para o Estado,  o que em muito

aliviará  o  déficit  de  R$7.200.000.000,00  herdado.  Mas  a  oposição  também  tem

consciência da importância da matéria e já antecipou que vai jogar duro. Por isso,

faço a todos e a todas um apelo para que, na próxima semana, priorizem em suas

agendas as reuniões de Plenário, desmarcando outras atividades e adiando reuniões

de comissões e audiências públicas. No que tange a reuniões em secretarias e em

outros  órgãos  de  governo,  peço  aos  colegas  que  enviem  seus  assessores.  Já

deixamos  de  sobreaviso  os  secretários,  subsecretários,  adjuntos  e  diretores  de

secretarias e órgãos do Executivo, alertando que, na próxima semana, precisaremos

do maior número possível de deputados aliados em Plenário. Devemos estar atentos

ao fato de que o Regimento abre muitas brechas para a obstrução, e a oposição,

possivelmente, utilizará todos os artifícios para atrasar ao máximo a tramitação do

projeto, mesmo ciente do quanto é importante para a recuperação das finanças do

Estado.  Reafirmo,  ainda,  que não procedem as alegações da oposição de que o

projeto é ilegal”.

Vou ler novamente, deputado João Leite, pois temos de realçar essa parte. Diz o

líder de governo, deputado Durval Ângelo: “Reafirmo, ainda, que não procedem as
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alegações  da  oposição  de  que  o  projeto  é  ilegal.  Nesse  sentido,  destaco  as

afirmações  do  próprio  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,

desembargador Pedro Bitencourt Marcondes, em reportagem ao Jornal Hoje em Dia,

na última quinta-feira, dia 2. Segundo ele, lei semelhante já foi adotada em outros

estados,  como no Rio de Janeiro:  'A daqui  é mais  abrangente.  Já a do Rio será

julgada pelo STF. Ou seja, ainda tem a presunção de constitucionalidade, como toda

lei tem. Na minha leitura, o projeto de lei não é inconstitucional', afirmou”. Aí não deu

para  entender,  porque  aqui  está  inconstitucional.  Deve  ser  a  do  Rio  de  Janeiro.

“Ademais,  como  garantiu  o  desembargador,  não  haverá  prejuízo  para  quem  fez

depósitos em juízo: 'O depositário não sofrerá nenhum risco. Quando tiver que ser

sacado, o valor do depósito estará lá para ser retirado imediatamente'. Portanto, não

podemos  abrir  a  guarda.  A semana  será  de  muita  luta  e  demandará  uma  ação

conjunta e combativa dos dois blocos de sustentação ao governo”. Dois blocos, diga-

se,  inclusive  aquele  bloco  que  se  chama  bloco  independente:  independente  do

governo, eles são da base de governo.

“Precisaremos montar, praticamente, uma 'estratégia de guerra' para neutralizar a

oposição.

Precisaremos  montar  praticamente  uma estratégia  de  guerra  para  neutralizar  a

oposição, afinal somente para votação em 2º turno serão necessárias três reuniões,

em discussão. Faremos durante a semana um esforço concentrado para avançar nas

votações, iniciando com a reunião extraordinária de Plenário na segunda-feira, às 18

horas, e na terça-feira e na sexta-feira, com reuniões extraordinárias às 9 e às 18

horas, além das ordinárias, inclusive na sexta-feira. Conto com a presença de todos

vocês, pelo bem do Estado e do povo mineiro. Um forte abraço”. Assinado, deputado

Durval Ângelo. Lembro aqui,  deputado João Leite,  que o deputado fala: “Reafirmo

ainda que não procedem as alegações da oposição de que o projeto é ilegal”. Traz

aqui a fala do desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes.

Pasme, deputado Dilzon, ontem estive representando o Bloco Verdade e Coerência

na OAB Seção Minas Gerais. Alguns dos senhores que estão nas galerias estavam lá

presentes, nos acompanhando. Quinze advogados fizeram intervenções. Entre esses

15, eu e o ex-deputado, hoje vice-prefeito, Délio Malheiros repudiamos e obviamente
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atacamos  o  cerne  da  questão,  que é  a  inconstitucionalidade  da matéria.  Pasme,

deputado  Dilzon,  um  dos  advogados,  com  uma  postura  muito  firme,  abordou

exatamente a constitucionalidade, como pediu o presidente Luís Cláudio Chaves. Ele

pediu que fosse abordada apenas a questão constitucional da matéria.

Deputado  Dilzon,  farei  uma  pequena  leitura  da  Carta  de  Recife:  “Colégio

Permanente  de  Presidentes  de  Tribunais  de  Justiça.  Carta  de  Recife.  O  Colégio

Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, reunido na cidade de

Recife, ao final  de seu 103º encontro,  no período de 18 a 20 de junho de 2015,

divulga  para  conhecimento  público  as  seguintes  conclusões  aprovadas  por

unanimidade: 1 – reafirmar o posicionamento do Poder Judiciário estadual de repúdio

ao Projeto de Lei 183/2015, em tramitação no Congresso Nacional, que visa alterar a

sistemática dos depósitos judiciais e administrativos no âmbito dos Estados”.  Para

quem não entendeu, lerei novamente: “que visa alterar a sistemática dos depósitos

judiciais  e  administrativos  no  âmbito  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

municípios”.

Está aqui,  deputado Dilzon,  não a posição do desembargador Pedro Bitencourt.

Assinam  com  ele  mais  26  presidentes  de  Tribunais  de  Justiça,  num  total  de  26

Estados e o Distrito Federal. Esse é o documento assinado, que joga por terra aquela

única e exclusiva situação em que a base de governo se posicionava, dizendo que o

desembargador é que havia encaminhado. A repórter  da Itatiaia me perguntou: “O

que  vale  mais,  deputado,  a  fala  dele  na  entrevista  ou  esse  documento?”.  Como

operador  do direito,  deputado Dilzon,  falo que vale o que está nos autos,  não é,

Durval  Ângelo? O deputado Durval  Ângelo também já ouviu falar  nisso,  porque é

inteligente  e  acompanha  processos.  O  Judiciário,  os  advogados,  os  defensores

públicos e os juízes usam o jargão jurídico: vale o que está nos autos. O que não está

nos  autos  não  está  no  mundo.  Portanto,  vale  o  que  está  escrito.  São  27

desembargadores dizendo que repudiam qualquer tentativa de projeto de lei que vise

alterar sistematicamente os depósitos judiciais e administrativos.

Agora  mesmo  o  ilustre  colega  deputado  Rogério  Correia,  numa  entrevista  a

emissora de rádio e televisão, disse o seguinte: “O deputado Sargento Rodrigues é

um especialista em falar bobagem”. Essa é a fala do deputado Rogério Correia, em
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relação  a  uma  analogia  que  fiz,  mostrando  que  não  se  tratava  de  empréstimo

compulsório, que não se tratava de confisco. Posso dizer com clareza que se trata de

apropriação  indébita.  Basta  que  deem  uma olhada  no  tipo  penal  do  art.  168  do

Código Penal, que fala sobre subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel de

que tem a guarda ou a posse.

Então,  o  Estado  tem  a  posse,  deputado  Fabiano  Tolentino,  do  município  de

Divinópolis, que, certamente, não vai votar uma bobagem dessa para retirar dinheiro

do próprio município. Se votar, vai retirar dinheiro do município. Afinal de contas, os

municípios estão entrando com ações diretas de inconstitucionalidade.

Se você retirar dinheiro de seu próprio munícipe, será um deputado morto, do ponto

de vista político, no seu município. Alguns aqui precisam entender isso. Alguns de

Uberlândia, de Uberaba, de Montes Claros, de Coronel Fabriciano ou de Ipatinga vão

retirar  dinheiro  de  seus  próprios  municípios.  A não  ser  que  os  municípios  deles

estejam nadando em dinheiro, não é deputado Dilzon Melo? V. Exa. não vai cometer

uma heresia dessa com o Município de Varginha nem com os demais onde V. Exa. é

majoritário.

O deputado disse que sou especialista em dizer besteira. Venho aqui, deputado

Dilzon  Melo,  dizer  o  seguinte:  o  dinheiro  é  do  Executivo?  Não.  O  dinheiro  é  do

município e do particular. Mas ele se apropria desse recurso. O que ele faz aqui?

Uma roupagem de legalidade, quando encaminha um projeto de lei  falando que a

Assembleia o autorizou. Só que é nulo de pleno direito, deputado Dilzon Melo, aquilo

que já nasce ilegal. O projeto é ilegal? O projeto é ilegal, e toda a base de governo

sabe disso. A própria CCJ, deputado Leonídio Bouças, do Município de Uberlândia,

no  ano  passado  –  muito  bem  lembrado  aqui  pelo  nosso  companheiro  deputado

Gustavo Corrêa, líder do bloco –, emitiu parecer pela inconstitucionalidade de um

projeto de lei de iniciativa da deputada Liza Prado. Na oportunidade, o deputado do

PT, André Quintão, nosso colega e atual secretário, por quem temos muito respeito e

admiração, por ser combativo, sério e competente, votou pela inconstitucionalidade. É

o projeto de lei  da deputada Liza Prado,  cuja relatoria  coube ao ilustre deputado

Dalmo Ribeiro Silva, na CCJ. O PT votou contra ele lá, no ano passado. A mesma

CCJ, a mesma Comissão de Constituição e Justiça, do mesmo Estado, votou contra.
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Deputado Leonídio, lá se tratava apenas de depósito que dizia respeito a pagamento

de precatório. Eu sabia e sei que qualquer um de nós pode inferir que a preocupação

da deputada era com o precatório.

Deputado  João  Leite,  o  Dr.  Bretas,  advogado,  que  ontem  lá  discorria  sobre  a

matéria, falou: “Tenho uma cliente, deputado Durval Ângelo, com 99 anos de idade,

que sempre me liga, perguntando: 'Dr. Bretas, e o meu precatório?' ”Ela já ganhou a

causa, deputado Dilzon. Imagine, V. Exa., que o particular entra com ação no Poder

Judiciário e passa muita raiva para receber o dinheiro, porque o Judiciário é de uma

velocidade incrível, anda que é uma maravilha. Nossa Senhora, ele é veloz, é muito

rápido! Dilzon, há 25 anos, o Dr. Bretas está com a ação. Transformou em precatório

o dinheiro de uma senhora de 99 anos de idade, e ela liga todos os dias para o

escritório  dele.  O  que  vai  acontecer?  Fernando  Collor  Pimentel  vai  se  apropriar

indevidamente do dinheiro dela, deputado Rogério Correia. Fernando Collor Pimentel

vai  tomar  o  dinheiro  dessa senhora.  Ele  vai  levar  o  dinheiro  dela.  Eu  disse  aqui

ontem, deputado João Leite, em aparte ao deputado Bonifácio Mourão, e na Ordem

dos Advogados do Brasil, e vou repetir: “Deputado Dilzon Melo, estamos cumprindo

nosso papel”.

Para aqueles que estão nos acompanhando das galerias e pela TV Assembleia,

ressalto que somos 23 deputados do bloco de oposição, e a base do governo tem 54

deputados. Portanto, eles passam o rolo compressor, apesar de alguns dizerem que

pertencem a um bloco independente. E eu já falei que, independentemente de qual

seja o governo, eles são da base. Não há nada de independente. O próprio deputado

Durval Ângelo já falou: “Os blocos da base de governo”.

Quero  chamar  a atenção,  deputado Gustavo Valadares,  para o  seguinte:  se  no

período de obstrução não conseguirmos obstruir a ponto de não permitir votação, e

ainda assim  eles  votarem hoje,  porque possuem  a maioria,  a matéria  vai  para  a

redação  final,  onde  será  apreciada,  depois  volta  para  votação  em  Plenário,  e  o

presidente da Assembleia não mandará a mensagem, deputado Dilzon Melo. Ele irá

pegá-la, assiná-la, colocá-la numa pasta e levá-la diretamente ao governador. Ele não

vai  mandar  a  mensagem,  e  sim  entregá-la.  Depois  que  o  governador  a  receber

oficialmente,  sua  caneta  estará  pronta,  o  termo  feito  direitinho  para  sanção.  Vai
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sancionar e publicar a lei no diário oficial de amanhã, em tiragem extra. Na segunda-

feira, Pedro Bitencourt, aquele que repudia, juntamente com 27 desembargadores,

presidentes  de  Tribunais  de  Justiça  do  País,  assinará  o  chamado  termo  de

compromisso. Está assinado por ele, se a base de governo quiser, eu passo a cópia,

para  mostrar  a  assinatura.  Na  terça-feira  não  haverá  um  centavo  desses

R$6.000.000.000,00.  Ele  já  terá  sacado  tudo,  e  depois  dirá  que  a  OAB  ou  o

procurador-geral de Justiça poderá entrar com ação direta de inconstitucionalidade. É

exatamente isso o que acontecerá.

O deputado João Leite (em aparte)* – Algumas ideias até me ajudam. Disseram

aqui que a culpa deve ser do Aécio Neves ou do Fernando Henrique Cardoso, FHC.

Deputado Sargento Rodrigues, falei errado o nome de uma empresa do laranjal de

Pimentel.  Não é  QAC.  Estou  tão  perdido  com várias  notícias.  É  um laranjal,  um

pomar,  algo  impressionante.  Tenho  em  mãos  o  jornal  Valor  Econômico  do  dia

7/12/2011 e agradeço ao deputado Rogério Correia, que fez uma denúncia contra o

Pimentel porque ele teria feito um esquema e recebido dinheiro da QA, que pertence

a Otílio Prado, seu secretário particular. O Rogério Correia denunciou que o Pimentel

era sócio da P-21 Consultoria, que não existe mais, passou a ser QA Consulting, e

recebeu R$400.000,00 em duas parcelas, mais R$400.000,00 da HAP, vencedora de

vários contratos com a prefeitura de Belo Horizonte. Essa empresa HAP, do Robertão

Senna, é ré numa ação civil pública pela construção de casas através do Vila Viva,

em Belo Horizonte. Uma casa que deveria custar R$25.000,00 custou R$125.000,00,

aqui no Aglomerado da Serra. O que o Pimentel fez? Passou o dinheiro para a Ação

Social  Arquidiocesana  de  Belo  Horizonte,  que,  por  sua  vez,  contratou  a  HAP

Engenharia. É interessante que essa empresa seja uma das donas do Minas Arena,

do Mineirão. É por isso que agora não existe CPI do Mineirão mais. Eles não querem,

por causa da HAP Engenharia.

O prefeito de Belo Horizonte, Sr. Marcio Lacerda, está com muita raiva.

Ele diz que o projeto de lei que autoriza o Estado a usar R$8.000.000.000,00 em

depósitos judiciais é dor de cabeça para os prefeitos mineiros. “Eu considero esse

projeto um absurdo total. Nós estamos falando de centenas de milhões de reais, aos

quais a prefeitura, de acordo com uma lei federal, poderia ter acesso, e que estarão
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indo para os cofres do Estado. Nós estamos preparados, inclusive, para arguir no

Supremo  Tribunal  Federal  a  constitucionalidade  dessa  lei,  se  ela  for  aprovada",

afirmou  Lacerda.  Há  o  temor  de  que,  até  que  uma  ação  direta  de

inconstitucionalidade  seja  julgada,  o  dinheiro  já  tenha  sido  usado  pelo  Executivo

estadual.  "Estamos diante de uma situação de subversão da Federação brasileira,

algo absolutamente incompreensível para mim". A Frente Mineira de Prefeitos entrou

com uma representação no Conselho Nacional de Justiça para inviabilizar o acordo

firmado entre o governador Fernando Pimentel e a presidência do Tribunal de Justiça

de Minas Gerais.  É o CNJ se articulando para não permitir  que o tribunal  assine

convênio e entregue esse dinheiro ao Estado. Porque, se isso acontecer, o recurso

nunca mais volta.

A OAB  –  Seção  Minas  Gerais  até  o  momento  não  falou  nada  sobre  o  tema

polêmico.  Apesar  de  membros  da  OAB  nacional  já  terem  se  manifestado

contrariamente ao projeto, alegando que é inconstitucional, o presidente do órgão em

Minas, Luís Cláudio Chaves, quer discutir essa matéria, esse tema daqui a um tempo.

Obrigado, deputado Sargento Rodrigues por esse tempo. Queria consertar esses

nomes,  porque o laranjal  do Pimentel  é muito grande,  como QA Consulting,  AAP,

Raven Imports & Exports, tudo com os filhos do Otílio Prado. Otilío Prado, saia daí! O

povo mineiro não pode pagar o seu salário.

O deputado Sargento Rodrigues* – Agradeço ao deputado João Leite.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Deputado Sargento Rodrigues, serei

bastante breve,  mas é porque tenho escutado os mais  diversos argumentos para

tentar justificar a aprovação desse projeto. Todos não são argumentos para ajudar na

aprovação. Tenho escutado de alguns deputados, ali mesmo, agora, ao falarem com

a imprensa. Dizem que o presidente do Tribunal de Justiça está respaldado por mais

24 desembargadores desse Poder, que lhe deram a autorização para que assinasse

conjuntamente  o  projeto.  Ora,  o  Tribunal  de  Justiça  têm  mais  de  100

desembargadores.

O deputado Sargento Rodrigues – São 130.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Cento e trinta. Desses, 24 estavam

com ele na reunião de um órgão especial.
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O deputado Sargento Rodrigues* – É um órgão especial do Tribunal de Justiça,

composto por 25 desembargadores.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Façamos, então, uma consulta aos

demais 105 desembargadores para saber o posicionamento deles.

Mais do que isso, escutei ali na entrevista que esse dinheiro servirá para resolver os

problemas dos compromissos assumidos durante a campanha com a segurança, a

saúde, a educação, a infraestrutura. Meu Deus, a que ponto chegamos! Para dizerem

que podem fazer o confisco de dinheiro da conta de particulares,  estão usando a

justificativa  de  que  fizeram  compromissos  na  campanha.  Ora,  quando  se

candidataram, quando se colocaram à disposição dos mineiros para governar este

estado  sabiam  eles  todos  da  realidade  do  Estado,  sabiam  quanto  arrecadava  e

quanto gastava. Agora, se essa justificativa pega, cuidado, senhoras e senhores, que

o  próximo  passo  será  pegar  dinheiro  da  poupança  de  cada  um  de  vocês.  A

justificativa será a mesma: “Nós agora vamos à poupança do cidadão.  Vamos ao

investimento daquele cidadão que está guardando dinheiro há 10, 15 anos para a

filha dele estudar, porque precisamos melhorar a educação, a saúde, a segurança

pública no Estado”.

Depois de pegar o dinheiro da poupança, eles vão atrás da sua casa. Vão chegar e

falar: “Saia daí agora, porque vamos vender seu imóvel, pois precisamos melhorar a

segurança  do  Estado,  precisamos  melhorar  a  saúde  do  Estado”.  Isso  não  é

justificativa para aprovação desse projeto, e não pode ser. Quer melhorar a saúde do

Estado, quer melhorar a segurança do Estado, quer melhorar a educação do Estado?

Comece  cortando  os  cargos  da  companheirada,  comece  diminuindo  salário  de

subsecretários que hoje ganham mais que o governador do Estado. É bom que fique

claro: essa novidade do governo do Estado de Minas Gerais se deu pela reforma

administrativa  encaminhada  pelo  PT,  pelo  governador  Fernando  Pimentel,  a  esta

Casa este ano.

Quando se está com as contas apertadas...  Já disse isso aqui inúmeras vezes.

Quando estou com minhas contas apertadas dentro de casa, corto gastos. Não vou lá

no vizinho e roubo sua carteira, pego seu dinheiro. Eu não faço isso. Eu corto, na

minha casa, gastos que no momento não são importantes. Eu diminuo minha conta
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de energia. E olha que estão forçando a barra, o PT já subiu a energia este ano em

mais de 50% para o consumidor residencial.

O deputado Sargento Rodrigues* – Não, mas a Dilma disse que iria abaixar a conta

de energia.

O  deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  –  É  baixou,  é  aquela  conta  da

carochinha.  Enfim,  temos de cortar  gastos  dentro de casa.  Não é ir  ao vizinho e

buscar seu dinheiro para pagar minhas contas.  Não é assim que se administra o

Estado. Não é assim que se faz política. Não é assim que se administra a coisa

pública. Sabe o que vai acontecer? Eles estão criando em Minas a insegurança que

se criou com os investidores em nível nacional.  Não há ninguém no mundo hoje,

enquanto a Dilma estiver à frente do Palácio do Planalto, à frente do governo federal,

com  disposição  e  coragem  para  trazer  investimento  para  cá.  Eles  não  cumprem

regras. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eles não confiam mais naqueles que hoje

estão fazendo o confisco de dinheiro de particulares, o dinheiro que está no fundo do

Judiciário. Parabéns a V. Exa. pelo trabalho e pelo pronunciamento.

O deputado Sargento Rodrigues* – Obrigado, deputado Gustavo Valadares. Depois

dizem que é a oposição ao PT que quer dar o golpe. Já estamos cheios de tanta

mentira da senhora presidente da República. Ela mentiu descaradamente para o País

inteiro, mas essas mentiras estão sendo jogadas todas por terra, deputado Dilzon

Melo. Mentiu, mas mentiu mesmo. Ela iria baixar a conta de luz em 18%, mas já

aumentou quatro vezes. A média do reajuste das contas de luz este ano foi de 50%,

deputado Dalmo. E olha que iniciamos o mês sete.

Quero  concluir,  presidente.  Gostaria  de  lembrar,  mais  uma vez,  que  o  líder  do

governo, nosso colega deputado Durval Ângelo, tão combativo, escreveu dois livros:

O Voo dos Tucanos e  Herança Maldita. Vou escrever, deputado Durval Ângelo, um

artigo que quero transformar em obra literária. Não como V. Exa., que é catedrático, é

professor de filosofia; talvez eu não tenha tanta  expertise, mas vou contar algumas

histórias daqui, do Parlamento, com o seguinte título, deputado Dalmo:  Legislar ou

Prostituir.  Esse é o título do artigo que quero escrever este final de semana. Pelo

menos  o  artigo  vou  escrever:  Legislar  ou  Prostituir.  Temos  certeza  de  que

determinados projetos são votados – alguns a toque de caixa – não por motivos muito
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republicanos. Infelizmente não é assim, na prática, no Parlamento. Tenho certeza de

que vou me debruçar sobre o tema, vou falar com muita propriedade, porque, graças

a Deus,  não  me falta  coerência  para  estar  aqui  votando matérias,  defendendo e

exercendo o mandato com honradez, com transparência, mas, acima de tudo, com

independência e lucidez.

Fiquei  12 anos na base do governo, nos governos Aécio e Anastasia. Todas as

vezes que eu queria me posicionar  e votar  contrariamente,  eu o fazia de cabeça

erguida. Mas, infelizmente, a prática parlamentar não é bem assim.

Quero  encerrar  dizendo  que  o  título,  deputado Inácio  Franco,  será  Legislar  ou

prostituir.  Tenho  certeza  de  que  teremos  boas  histórias  para  contar  aqui  do

Parlamento.

Questão de Ordem

O deputado João Leite – Muito obrigado por me conceder esse tempo, deputado

Hely  Tarqüínio,  meu  querido  amigo.  É  que  não  param  de  chegar  denúncias  de

pessoas, creio que talvez estimuladas pela participação popular dos Patriotas e de

outros grupos. Eles vêm para as ruas e estarão nas ruas no dia 16 de agosto. No dia

16 de agosto o Brasil inteiro estará nas ruas contra o PT, o partido do golpe, do golpe

contra os brasileiros. Quem deu o golpe no Brasil foi o PT. Prometeu aos brasileiros

energia elétrica de baixo custo e emprego, mas entregou ao povo o que estamos

vendo hoje:  golpe. O PT é um partido golpista.  Não param de chegar  denúncias.

Deputado  Sargento  Rodrigues,  aqui  está  o  laranjal.  Essa  é  uma  empresa  que

recebeu  da  campanha  do  Pimentel.  Olhem  aqui  a  empresa!  Olhe  a  empresa,

deputado Sargento Rodrigues, por favor!  Não vejo nenhuma laranja aqui, mas um

laranjal. Isso. Essa empresa recebeu. Vamos encaminhar essa denúncia e mostrar a

empresa  que  recebeu  da  campanha  do  Pimentel.  Tem  um  apartamento  em

Higienópolis, em São Paulo, tem essa laranja aqui e tem o Sr. Otílio Prado. Aqui está,

pasmem, senhoras e senhores, estou aqui com os vencimentos do Sr. Otílio Prado,

sócio do Pimentel. Está aqui quanto vocês estão pagando por mês para ele. Sai daí,

Otílio!  Ele está ganhando R$16.737,00 dos mineiros. Ele está em algum lugar no

Estado, recebendo R$16.000,00, e vocês estão pagando. Ele recebe R$16.000,00.

Sai daí, Otílio Prado! O povo não quer pagar esse salário a você. Tenho aqui, e por
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respeito não vou dizer os nomes, a lista dos deputados que receberam do Bené. Não

foi só o Pimentel; os deputados também receberam. Está aqui, frente e verso, a lista

do Bené. Todos com Bené. Não sei se receberam como o Pimentel e a Carolina, no

resort, no Sul da Bahia, onde está o Sr. Helvécio Magalhães agora, descansando. O

secretário de Planejamento do Estado está lá agora, tomando uma água de coco, no

Sul  da  Bahia.  Ele  está  preocupado,  porque  Minas  Gerais  está  numa  situação

financeira horrível. Enquanto isso, o homem que planeja Minas Gerais está na praia.

Não quero ultrapassar o tempo, estou atento, mas queria dizer que sobram provas

contra o partido golpista, o partido do golpe, o partido que deu um golpe nos mineiros,

o partido que comprou uma eleição para o Sr.  Pimentel.  O Sr.  Pimentel  não tem

condições de ser governador de Minas Gerais, o Sr. Pimentel tem de sair também,

como Dilma tem de sair. Esse partido que deu um golpe no Brasil, esse partido que

prometeu ao Brasil a abundância, prometeu ao Brasil o paraíso, roubou os brasileiros.

Roubaram  o  sonho  dos  brasileiros,  o  sonho  que  os  brasileiros  tinham  com  a

Petrobras,  uma  empresa  brasileira.  Roubaram  os  sonhos  dos  brasileiros,  que

imaginavam  um  grande  país,  o  país  dos  nossos  sonhos.  O  golpe  do  PT.  O  PT

golpeou o coração das brasileiras e dos brasileiros, por isso ele conseguiu colocar as

brasileiras e os brasileiros de bem nas ruas. Eles vêm, eles não quebram nada, eles

não  jogam  nada  nos  deputados,  como  já  tomei  garrafada  de  petista  aqui,  eles

respeitam. É o Brasil nas ruas. Vocês comecem a se acostumar, porque os brasileiros

vão para as ruas agora. O dia 16 de agosto está chegando. Nós vamos encher as

ruas do Brasil contra o PT. Fora PT! Fora PT! Fora Pimentel! Fora Dilma!

2ª Fase

O presidente – Esgotada a hora destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.443/2015  seja  apreciado  em  segundo  lugar  entre  as  matérias  em  fase  de

discussão.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Gustavo

Valadares.
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O  deputado  Gustavo  Valadares*  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, dando prosseguimento a nossa obstrução, venho à tribuna, agora, para

encaminhar  o  requerimento  de  inversão  de  pauta,  do  nobre  colega  deputado

Sargento Rodrigues.

Esse bravo deputado, ontem, representando o Bloco Verdade e Coerência, num

debate na OAB, perguntou, de forma muito clara, deixando-os de saia justa, porque a

Ordem dos Advogados do Brasil não havia se posicionado. A bem da verdade, até

agora, até as 15h33min, a OAB ainda não se colocou a favor ou contra, de maneira

oficial, o que é uma grande vergonha para a Seção Minas Gerais da OAB, que por

vezes vem a público apresentar o seu posicionamento referente a vários assuntos

que tramitam nesta Casa. Sr. Presidente Luís Cláudio, V. Exa. deveria, de maneira

oficial, mesmo que seja favorável, mostrar a sua posição. V. Exa. tem o dever de vir a

público se posicionar,  como porta-voz da OAB Seção Minas Gerais, a respeito do

Projeto de Lei nº 2.173/2015.

Para aqueles que estão chegando agora às galerias, para aqueles que ligaram a TV

Assembleia  neste  momento,  esse  projeto  é  aquele  que  nos  remete  à  época  de

Fernando Collor de Mello. Agora, temos Fernando Pimentel, que alguns chamam de

Fernando Collor Pimentel, porque ele nos remete, em pleno 2015, em Minas Gerais,

àquela triste experiência que todos os brasileiros viveram no início dos anos 1990,

quando o governo do Fernando Collor confiscou a poupança de todos os brasileiros.

Agora  o  senhor  governador  de  Minas,  para  tentar  esconder  a  má gestão,  com

apenas  seis  meses  de  governo,  cheio  de  problemas,  com  contas  para  pagar  e

obrigações assumidas, sem conseguir cumpri-las com o dinheiro que tem em caixa,

porque não sabem fazê-lo, quer remeter-nos à época de Collor e confiscar o dinheiro

de particulares que está no fundo do Judiciário.

E  ele  quer  agora  nos  remeter  à  época  do  Collor  e  confiscar  o  dinheiro  de

particulares que estão no fundo do Judiciário. Ontem mesmo, no início da manhã,

estava em uma audiência na BHTrans, acompanhado de uma senhora empresária do

ramo da educação em Belo Horizonte. Ela é dona de uma escola infantil no Bairro

Santa Lúcia, mas vou me resguardar de dizer seu nome nesta tribuna porque não lhe

pedi autorização. Ela me disse que sua irmã está desesperada, com medo de esse
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projeto ser aprovado porque não sabe se conseguirá receber o dinheiro que tem no

fundo, pronto para lhe ser entregue por conta de uma sentença que está para sair nos

próximos dias. Ela não sabe se terá condições de receber o dinheiro. Eu lhe deixei

claro que é melhor  ficar sentada porque, se for  aprovado e o governo do Estado

pegar esse dinheiro, não sabemos quando ela receberá sua parte.

Recebi centenas de mensagens no WhatsApp tratando desse projeto de lei, e meu

telefone não para de tocar, com mais gente reclamando do projeto. Um cidadão disse

que, para o Estado buscar 6 bilhões no fundo judiciário, é porque já conseguiram

quebrar o Estado. E não pensem que depois de pegar os 6 bilhões vão devolver,

porque não vão conseguir, o Estado está quebrado. Esse buraco sem fundo não será

coberto  por  esse dinheiro  que  está  no  fundo do Judiciário.  Eles  estão  buscando

dinheiro  de  particulares  para  tentar  cumprir  os  compromissos  com  a  saúde,  a

educação e a segurança do Estado. Usaram dessa justificativa aqui, até mesmo para

a imprensa.

Eu  usei  uma  história  que  esclarece  bem.  O  Paulinho  está  nas  galerias  me

assistindo,  e  quando  estamos  apertados,  quando  o  orçamento  em  casa  está

apertado, diminuímos o consumo de energia – mesmo com o PT aumentando o valor

da  energia  em  mais  de  50%  -,  diminuímos  o  gasto  de  água  e  as  compras  no

supermercado. É assim que seguramos as contas da nossa casa. O PT, não. Estão

apertados, mas é uma farra de gastos, de cargos para a companheirada. Criaram

centenas de cargos na reforma administrativa que encaminharam à Assembleia e que

foi aprovada, mesmo com o voto contrário do nosso bloco de oposição. E agora é

como se o Paulinho, apertado na casa dele, em vez de diminuir as contas mensais,

fosse na casa do vizinho e, caladinho, pegasse o dinheiro no bolso do paletó dele. O

vizinho ainda pode gritar “pega ladrão”, mas o Paulinho já terá saído correndo, e o

dinheiro não vai voltar.

O dinheiro não vai voltar. É isso que pode e está prestes a acontecer com o dinheiro

dos particulares que está no fundo do Judiciário, se aprovarmos esse projeto hoje.

Estou convidando os nobres colegas, mesmo aqueles cujo voto foi favorável no 1º

turno, a mudar de posição. Faz parte do jogo. Não é à toa que temos dois turnos para

apreciação de matérias na Casa: é para podermos fazer um exame de consciência
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entre  os  dois  turnos  e  nos  assegurar  de  que  estamos  no  caminho  certo  ou  no

caminho errado, e mantermos ou mudarmos a nossa posição.

Deputadas  e  deputados,  aqueles  que  votaram  favoravelmente  ao  projeto  têm

condições de voltar atrás, ninguém vai questioná-los por isso. Serão elogiados, serão

aplaudidos pelo seu novo posicionamento, que dará ao cidadão de Minas Gerais o

alento de que a Assembleia está vigilante em relação à Constituição Federal, de que

a Assembleia não aprovará projeto de competência única e exclusiva da União.

Essa  matéria  é  processual.  Está  na  norma  da  nossa  Carta  Magna,  da  nossa

Constituição  Federal:  somente  a  União  poderá  legislar  a  respeito  de  matérias

processuais. Mais do que isso, por se tratar de confisco, está claro mais uma vez o

vício de constitucionalidade.

Minha gente, vamos pensar com mais calma. Vamos tomar o resto de tarde que

temos e analisar  se esse é  o caminho que queremos.  Queremos  iniciar,  logo no

primeiro ano de governo do PT em Minas, uma busca a dinheiro de particulares para

cumprir compromissos de governo? Qual será o sentimento de todos os mineiros a

partir de hoje se nós, da Assembleia, aprovarmos tal confisco? Que segurança terão

as  senhoras  e  os  senhores  mineiros  que têm dinheiro  guardado em casa ou  na

poupança ou que têm ações por serem impetradas na justiça, com questionamentos

que dependem de depósito judicial?

Procuramos o prefeito  Márcio Lacerda no início desta semana para conversar e

saber do seu posicionamento a respeito desse projeto, até porque o governador do

Estado, Sr. Fernando Pimentel, não está tomando dinheiro só dos particulares, mas

também  das  prefeituras,  como fez com  a  prefeitura  de  Belo  Horizonte.  E  Márcio

Lacerda se colocou contrário ao projeto. Disse-me que, em conversa informal com um

dos  vários  atores  que  formularam  esse projeto  –  não vou  dizer  com quem,  mas

ressalto que foram muitas mãos que elaboraram esse projeto -, o que escutou foi:

“Fique tranquilo,  prefeito,  porque  esse fundo  não acaba.  Todo  dia  cai  dinheiro  lá

dentro. Pode ficar tranquilo. Se amanhã o senhor estiver apertado, prefeito, o senhor

vai lá e busca também”. Esse é o exemplo que o PT está querendo dar aos demais

administradores públicos. O exemplo de que, quando estiverem apertados, podem ir

às  contas  dos  particulares,  buscar  o  dinheiro  dos  particulares  para  honrar  seus
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compromissos. Minha gente, dessa forma, como o gasto público nunca terá limite,

aquilo  por  que  trabalhamos  a  vida inteira,  aquilo  que nós,  do PSDB,  fizemos  no

Estado – diminuir o que se gastava com a máquina pública, desinchar a máquina

pública, para gastar mais com o cidadão – não vai valer nada, por conta do que eles

estão fazendo agora. Não vai valer nada.

Meu tempo já se encerrou, presidente, mas voltarei  outras vezes a esta tribuna

nesta tarde, encaminhando outros requerimentos, para dizer que sou contrário, votei

contrariamente a esse projeto no 1º turno e votarei contrariamente no 2º turno;  e

espero a companhia não só dos integrantes do Bloco Verdade e Coerência, que já

votaram conosco no 1º turno, mas daqueles que não caminharam juntos no 1º turno.

A esses  quero  dizer:  mudem de  posição.  Não  questionaremos  incoerência  no  2º

turno. Serão todos louvados e, por que não, carregados até a nossa nova Praça da

Assembleia nos braços do povo, como salvadores do dinheiro dos particulares e dos

cidadãos mineiros. Muito obrigado, presidente.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Sr. Presidente, Dr. Hely – é uma alegria vê-lo na

presidência  desta  reunião  extraordinária  -,  caríssimos colegas,  amigos da galeria,

telespectadores da TV Assembleia, vou fazer uma reflexão a respeito do assunto que

nos traz mais uma vez a esta tribuna.

Reiteradas vezes ocupei esta tribuna, manifestando nosso posicionamento contrário

a esse projeto que está sendo debatido, por tantas oportunidades, pelos deputados

da base e da oposição. Isso já demonstra, por si só, a nossa preocupação.

Mas o que quero fazer é olhar o retrovisor da história do Parlamento mineiro, no

qual tenho a honra de estar há 15 anos. Já ocupei todas comissões temáticas da

Casa. Como advogado militante na Comarca de Ouro Fino, como ex-presidente da

OAB,  tive  a  honra,  por  seis  anos,  de  presidir  a  mais  importante  comissão desse

Parlamento, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nela recepcionamos todas

matérias  apresentadas  pelos  parlamentares,  pelo  governador,  pelo  presidente  do

Tribunal de Contas e de Justiça, para que possam merecer, num primeiro momento,

em relação à sua constitucionalidade ou não, a entrada no Parlamento mineiro. É por
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meio dessa Comissão de Constituição e Justiça que se analisa o tripé: a legalidade, a

constitucionalidade e a juridicidade da matéria. Nessa esteira, como presidente, no

ano  passado,  na  legislatura  passada,  voltei  para  a  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, sob o comando do decano e grande amigo, deputado Sebastião Costa, que

prestou relevantes serviços ao Parlamento mineiro.

Mas o que quero dizer a todos refere-se exatamente a esse projeto que estamos

discutindo.  Vejam só:  no  ano passado,  no  ano  de  2014,  a  deputada  Liza  Prado

apresentou  idêntica  propositura,  buscando,  com  certeza,  autorização  para  a

movimentação de  depósitos  judiciais.  Vou ler  o  parecer  no qual  nos  debruçamos

sobre essa matéria. Em 2014, com a apresentação desse projeto da Liza Prado e

nomeado relator  que fui,  naquele momento tão importante para o governo àquela

época, que era da minha base de governo, o esperado seria recepcionar, seria dar

promovimento a sua manifestação pedindo a movimentação dos depósitos judiciais.

Mas naquele momento tão importante de análise do projeto, eu,  cuidadosamente,

com  a  nossa consultoria,  fui  procurar  os  ensinamentos  mais  específicos  sobre  a

matéria,  tal  qual  a  matéria  que  estamos  tratando  na  tarde  de  hoje.  Não  tive,

absolutamente,  nenhum  momento  em  que  pudesse  me  curvar,  em  que  pudesse

tender para buscar – mesmo entendendo o bom propósito da deputada Liza Prado –

o que justificasse o encaminhamento dos depósitos judiciais aos municípios ou ao

Estado. Não entendia como jurídica ou legal a sua proposição. Desde àquela época,

já tenho pensamento e posicionamento firmado, desde quando emiti – quero fazer

questão de ler as rápidas palavras – a nossa manifestação sobre o pedido e o projeto

da deputada Liza Prado.

O que fala o relatório: “De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em tela

'dispõe  sobre  a  utilização  de  parcela  de  depósitos  judiciais  de  tributos  para

pagamento  de  precatórios  e  requisições  de  pequeno  valor  no  Estado  de  Minas

Gerais'.  Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  se  o  mesmo  não  fere

constitucionalmente e por princípios o Regimento Interno.”

E assim fundamentei o parecer da proposição em que a deputada Liza Prado, no

ano  passado,  estava  buscando  movimentar  esse  recurso,  liberar  esses  recursos

judiciais. Identicamente ao que estamos para votar nesta tarde.
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“A proposição  em  análise  prevê  a  possibilidade  de  utilização  de  parcela  dos

depósitos  tributários  judiciais  e  extrajudiciais  em  dinheiro  administrados  pelos

tribunais  de  justiça  para  o  pagamento  de  precatórios  e  requisições  judiciais  de

pequeno  valor.  Em  contrapartida,  garante-se  a  criação  de  um  fundo  de  reserva,

composto pelas parcelas não repassadas, destinado a garantir  a restituição ou os

pagamentos referentes aos depósitos.”

Feito o pedido da deputada, passei a emitir o parecer. Sabendo da proposição do

próprio  projeto  e  da  intenção  da  autora,  não  tive  dúvida  alguma  em  fazer  um

retrospecto do seu pedido e assim manifestei. (– Lê:)

“Faz-se  necessário  tecer  algumas  considerações  a  respeito  da  competência  do

Estado para legislar sobre matéria relativa a depósitos judiciais.

Nesse  diapasão,  cumpre  trazer  à  baila  o  entendimento  do  STF  quando  do

julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.909/RS,  contra  a  Lei  n°

11.667,  de  11/9/2001,  que  instituía  o  Sistema  de  Gerenciamento  dos  Depósitos

Judiciais  pelo Poder Judiciário  do Rio Grande do Sul.  No referido julgado,  o STF

entendeu que lei  que versa sobre depósitos judiciais  é de competência legislativa

exclusiva  da  União,  por  tratar  de  matéria  processual  –  inciso  I  do  art.  22  da

Constituição da República.”

Vejamos o que manifestou o ministro Ayres Britto: “(...) A lei impugnada versa sobre

matéria de competência legislativa que é reservada privativamente à União – inciso l

do art.  22 da Carta Magna. Conforme decidiu esta corte na ADI 3.458”,  o próprio

“Estado de Goiás se manifestou sobre a administração das contas dos depósitos

judiciais e extrajudiciais,  o tema é de direito processual.  Isso porque não se pode

apartar das categorias do processo eventual depósito judicial. Tanto que já existe uma

lei federal – a de nº 11.429, de 26/12/2006, – que dispõe, de maneira uniforme, sobre

os depósitos judiciais de tributos, no âmbito dos estados e do Distrito Federal.

Assim,  podemos  concluir,  em  consonância  com  o  entendimento  majoritário

averbado na ADI 2.909/RS, que a apresentação de projeto de lei, no âmbito desta

Casa Legislativa, objetivando utilizar parcela de depósitos judiciais para pagamento

de  precatórios  e  requisições  de  pequeno  valor  viola  o  sistema  constitucional  de

distribuição de competências legislativas, na medida em que a matéria se insere no

âmbito da competência legislativa privativa da União.
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Com  argumentos  semelhantes  aos  averbados  na  ação  direta  anteriormente

referida,  destacamos o julgamento da ADI 2.855/MT, em que foi relator o ministro

Marco Aurélio, no qual se questionou a Lei n° 7.604, resultante de projeto de iniciativa

do Tribunal de Justiça do Estado, que instituiu o Sistema Financeiro de Conta Única

de Depósitos sob aviso à disposição da Justiça.

Assim sustentamos “que o tratamento dos depósitos judiciais referentes a tributos,

objeto da proposição em tela, já é regulado na Lei Federal nº 11.429”.

Quero terminar, Sr. Presidente, dizendo que seria importante aquele momento para

recepcionar esse projeto de autoria da deputada Liza Prado, mas fui pela coerência e

exclusivamente pela leitura. A Constituição me dava esse momento.

Entendi  que  a  proposição  era  importante,  mas  não  se  acatava  o  princípio  da

antijuricidade por ser matéria privativa da União. Por essa razão, quero, mais uma

vez,  falar  aqui  pelo  aspecto  jurídico,  pelo  aspecto  fundamental,  que  não  adianta

deixar para fazer depois. A própria Ordem dos Advogados do Brasil e alguns ministros

do Supremo já se manifestaram.

Mais uma vez, quero falar pela coerência, como relator de matéria idêntica à que

estamos votando, e me manifestar também contrariamente a esse projeto, uma vez

que é  competência privativa  da  União fazer  e buscar  a liberação de recursos de

depósitos judiciais. Essa é a nossa fala.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Dilzon Melo.

O  deputado  Dilzon  Melo  –  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  amigos  que  nos

acompanham pela TV Assembleia, há pouco eu dizia ao meu líder, Gustavo Corrêa,

que falar desta tribuna, mais uma vez, é uma perda de tempo. Todo o Brasil já sabe

da  inconstitucionalidade  desse  projeto  e  do  abuso  que  está  cometendo  o  nosso

governador Fernando Pimentel, que está metendo a mão em um dinheiro que não lhe

pertence.

Há poucos dias, fiz aqui  um pronunciamento que foi contestado por meu amigo

Durval Ângelo, a quem admiro, que é líder do governo. E hoje eu quero aqui fazer

uma consideração. Para quem não sabe, Durval  é meu amigo e amigo da minha

esposa. Ele frequenta a minha casa, admiro-o e o respeito. Nesta Casa, ele tem a

obrigação de defender o seu governador, que não é o meu. Uma das reputações – na
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ocasião eu não estava presente – é porque ele quis me dar um puxão de orelha,

dizendo que eu tinha ofendido a honra da esposa do governador, a Sra. Carolina, a

quem não conheço. Ora, não fiz a ela nenhuma acusação. Fiz ao governador,  de

forma administrativa, e vou fazer sempre, porque não vejo nele competência para

levar o Estado aonde penso que deve levar. Não sou culpado de a primeira-dama ser

amiga do Bené. Não sou culpado de a primeira-dama começar a administrar o Estado

com  o  seu  esposo  já  apresentando  problemas  na  Justiça,  com  mil  e  uma

reclamações e denúncias. Não sou o dono da Veja, não sou o dono da Isto É. Então,

tudo o que eu disse aqui, meu amigo Durval, foram a Isto É e a Veja que disseram, ou

seja, que eles são chefes de quadrilha e estão começando mal na administração do

Estado que eu amo e que jurei defender nesta tribuna.

Vou fazer isso com todas as minhas forças. A minha esposa, logicamente, ficou

muito chocada em razão da amizade que tem com o Durval. Ele até fez uma menção

a ela, dizendo que, em casa, iria me puxar a orelha, pela forma como eu me dirigi.

Mas a minha esposa é compreensiva, é política e sabe que o que estou fazendo aqui

é  defender  os  interesses  dos  cidadãos  de  Minas  Gerais,  coisa  que  o  senhor

governador não está fazendo.

Em  segundo  lugar,  quero  dizer  que  existe  deputado  do  PT  por  aí  que  fica

reclamando do pessoal das galerias, fica o tempo todo interrompendo, dizendo que o

pessoal das galerias está prejudicando os trabalhos. São os mesmos deputados do

PT que trouxeram pessoas pagas para as galerias para fazerem bagunça aqui; os

mesmos deputados que pagaram ônibus e mais ônibus para trazerem pessoas para

cá para tumultuarem os trabalhos quando eles eram oposição. E hoje não admitem

que vocês, de forma independente, autônoma, venham aqui defender seus direitos,

se  manifestar,  alegando  que  vocês  atrapalham.  Ora,  se  vocês  atrapalham  nas

galerias, imaginem o tanto que eles estão atrapalhando com esse projeto absurdo,

metendo a mão no dinheiro do povo. Imaginem vocês!

Defenderei-os com unhas e dentes de um governo que não reconheço como meu,

no qual não confio. Já em seus primeiros atos está prejudicando os trabalhadores, os

mais  humildes,  os  mais  pobres,  aqueles  que precisam  do político  e  do  governo.

Esses são os primeiros a pagar o preço. Eu os defenderei aqui sempre.
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Nós,  que somos  da  oposição,  do Bloco Verdade e  Coerência,  estamos  lutando

contra a maré, porque sabemos que, ao final, perderemos no voto. Lamentavelmente

um grupo de deputados que ontem estava no nosso governo,  locupletando-se do

governo, no primeiro momento passaram para o lado de lá. Quero adverti-los, pela

experiência que tenho de sete mandatos, que as urnas são soberanas e o eleitor é

implacável;  que  eles,  ao  longo  do  tempo,  preocupem-se com os  jornais,  com  os

retratinhos, com a forma que pagarão. Se há céu e inferno, é aqui mesmo, na terra,

que pagamos. E certamente eles pagarão o preço de estarem participando de um

projeto que, a meu ver, ajuda a surrupiar o dinheiro do povo, que é o depósito que

está na conta do Judiciário.

E mais: a mim me preocupa, como prefeito que fui, quanto esses prefeitos estão

perdendo. A minha cidade de Varginha, da qual tenho a honra e o orgulho de ter sido

prefeito, perderá R$27.000.000,00; o Sr. Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte,

perderá R$138.000.000,00; Divinópolis perderá R$43.000.000,00; porque 24% desse

dinheiro  em  que  o  governador  está  colocando  a  mão  pertence  aos  municípios.

Miseravelmente  pertence  aos  municípios.  E  vejam  vocês  o  que  esses  prefeitos

seriam capazes de fazer numa época de dificuldades, numa época de economia de

guerra,  nessa  crise  que  foi  instalada  pela  Sra.  Dilma,  do  PT,  que  não  sabemos

quando acabará. Imaginem os senhores o que esses prefeitos fariam em prol dos

seus munícipes  na  saúde e  na  educação,  cujos  temas  estão  sendo usados  pelo

governador Fernando Pimentel como argumentos para usar esse dinheiro do depósito

judicial.

Faço um apelo aos meus companheiros para que não se deixem levar por essas

promessas fáceis, não se deixem levar por essas mentiras, que têm sido a máxima

de Brasília,  mentira após mentira,  para que não façam também escola em Minas

Gerais.  Minas  Gerais  que  já  deu  exemplo  de  altruísmo,  dos  bandeirantes,  dos

inconfidentes, e não pode ser pioneira da mentira, para que se possa meter a mão no

dinheiro que não lhes pertence.

Quando fiz,  desta tribuna, apologia à escola que aprenderam de Brasília,  de se

locupletar do dinheiro público, locupletar-se de depósitos que não lhes pertencem,

quis  já fazer a advertência de que esse pode ser o primeiro passo,  e que piores
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poderão vir.  E  não julguem que farão  muitos  benefícios.  O  Sr.  Pimentel  tem, em

depósito,  R$1.150.000.000,00  de  empréstimos  que  foram  aprovados  aqui  para  o

Caminhos de Minas, há seis meses parados, porque as obras não foram iniciadas.

Seis meses parados. Isso é administrar dinheiro público? Dinheiro que foi autorizado

por esta Casa, com o que a Sra. Dilma sacaneou o governo anterior, porque não

permitiu o repasse.  Mas tão logo o atual governador assumiu,  o dinheiro caiu na

conta.

Mas  os  municípios  estão  aí  a  reclamar  essas  obras,  que têm  sido  morte  para

muitos,  porque elas  melhorariam a  condição de cada uma das estradas  que são

verdadeiras estradas da morte.

Então faço aqui o meu apelo para que votem com a consciência, porque o céu e o

inferno são por aqui mesmo, e vamos responder eternamente aos nossos eleitores o

voto de confiança que nos deram.

Meus amigos, há tempo de repensar, há tempo de justificar o voto e trabalhar pelos

que mais precisam e pelos mais humildes. É votar “não” contra esse projeto, que é

perverso e pernicioso para Minas Gerais. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo

Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Boa tarde, mais uma vez, a todos os senhores e as

senhoras presentes.  Quero  cumprimentar  o  público das galerias.  Inicio,  meu caro

deputado  Gustavo  Valadares,  dizendo  que  votaremos  favoravelmente  ao

requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que solicita a inversão da pauta para

que possamos apreciar, primeiramente, outros projetos e, posteriormente, debater, de

forma mais tranquila e serena, esse projeto que, com certeza, será uma vergonha

para Minas Gerais. Todos os órgãos de imprensa do nosso país, em suas páginas,

amanhã... Mas espero que os deputados que em 1º turno votaram favoravelmente ao

projeto revejam sua posição e votem contra esse projeto, para que Minas Gerais não

esteja,  amanhã,  nas  capas de todos  os  jornais  sendo criticada por  ter  pegado  o

dinheiro  da  D.  Maria,  do  Barreiro;  do  Zezinho,  de  Varginha,  e  da  Renata,  de

Contagem, e que o governador honre seus compromissos de campanha.

Gostaria,  deputado Sargento Rodrigues,  de pedir  atenção especial  aos mineiros
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para que se lembrem do nome de determinados parlamentares que aqui vou citar:

deputados Alencar da Silveira Jr., Antônio Carlos Arantes, Arlen Santiago, Bonifácio

Mourão,  Carlos  Pimenta,  Dalmo Ribeiro Silva,  que já subiu a esta tribuna;  Dilzon

Melo, que acabou de fazer um discurso magistral; Felipe Attiê, Gil Pereira, Gustavo

Valadares, Ione Pinheiro, João Leite, João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Luiz

Humberto Carneiro, Neilando Pimenta, Sargento Rodrigues e Tito Torres. Esses 22

parlamentares que acabei de citar são os únicos que têm tido preocupação com todos

os  mineiros  que  aqui  vivem,  os  outros  estão  votando  contra  os  mineiros,  estão

votando  para  permitir  que o  governador  leve  o  dinheiro da  D.  Maria,  que leve  o

dinheiro  do  Zezinho.  Que ele  passe  a  cumprir  os  compromissos  feitos  de  forma

irresponsável. E o cidadão comum é o grande prejudicado desse projeto.

Agora mesmo, deputado Lerin, conversava com alguns colegas de imprensa que

me perguntaram quais são os prejuízos que esse projeto causará aos mineiros e aos

municípios. Aos mineiros, porque o governador do Estado está confiscando, pegando,

de forma indevida,  um dinheiro que não lhe  pertence;  aos municípios,  porque os

dinheiros  que  se  encontram  no  fundo  de  depósitos  judiciais  pertencem  aos

municípios, que, de alguma forma, vêm litigando com alguma parte. Amanhã, caso o

município venha a ser vitorioso, ele não terá condição de fazer o saque do dinheiro.

Aí, o cidadão comum também não terá condições de ter mais saúde, mais educação

e melhorias de infraestrutura urbana.

O governador,  de forma irresponsável,  encaminhou esse projeto a esta Casa. E

pior,  colocou  a  faca  no  pescoço  de  cada  um  dos  deputados  da  sua  base.  O

governador, deputado Dalmo, afirmou que, se esse projeto não fosse aprovado, a

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  não  teria  dinheiro  para  continuar  seus

trabalhos nos próximos meses.

Lancei um desafio e volto a afirmar: para que tamanha pressa? Vamos discutir de

forma tranquila esse projeto. Aqui foi registrado que, na noite de ontem, durante a

audiência pública na OAB, todos os advogados que ali se pronunciaram, deputado

Durval  Ângelo,  foram  unânimes  em  falar  da  inconstitucionalidade  desse  projeto.

Vamos  aguardar  a  publicação  do  acórdão  do  STF,  que  já  julgou  as  ADIns  lá

existentes, disse e afirmou que essa matéria é inconstitucional e que é competência
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da União legislar sobre ela. Vamos esperar, governador. Não prejudique o cidadão

que não tem culpa. Busque alternativas para honrar seus compromissos. Cadê a sua

responsabilidade?

Este governo, volto a dizer, prometeu na campanha eleitoral algo que sabíamos que

não  cumpriria.  Gastou,  deputado  João  Leite,  como  bem  dito  por  V.  Exa.,

R$10.000.000,00 a mais que o teto permitido. É a primeira vez na história de Minas

Gerais...  Vou fazer um levantamento aqui, deputado Doutor Jean, se houve algum

caso  em  outro  estado  em  que,  na  campanha  majoritária,  o  candidato  tenha

extrapolado o teto permitido por lei. E quem estipulou esse teto foi o próprio partido

do governador. Vejam a irresponsabilidade de um candidato. Ele mesmo limita seu

teto de gastos, e sua assessoria não consegue ver que está gastando mais que o

permitido. Tenho certeza, deputado Hely Tarqüínio, que os caixas da campanha do

então  candidato  Fernando  Pimentel  estavam  abarrotados  de  dinheiro,  porque  a

Petrobras, que era a grande empresa nacional, referência, estava sendo achacada

por seus diretores, para, exatamente, abastecer as campanhas dos candidatos do

partido do governador e da presidenta da República.

Gente,  o  deputado  Gustavo  Valadares,  que  me  antecedeu,  afirmou  que  nosso

bloco, que prega sempre a coerência e a verdade, nesse caso abriria uma exceção.

Vocês  parlamentares  que,  em  1º  turno,  votaram  favoravelmente  a  esse  projeto,

revejam,  votem  de  acordo  com  a  consciência  de  cada  um  dos  senhores  e  das

senhoras. Sabemos que grande parte de vocês estão constrangidos em votar esse

projeto e sabem do risco desse projeto para Minas Gerais. Sabemos muito bem que o

cidadão, o Zezinho e a Maria do Barreiro nunca mais verão o seu dinheiro.

Tenho  certeza,  deputado  Durval  Ângelo,  de  que  os  77  deputados  que  aqui  se

encontram são homens e mulheres dignos, honrados, transparentes, honestos. Tenho

certeza de que nenhum de vocês gostaria de ser chamado de batedor de carteira.

Vocês estão levando o dinheiro do cidadão comum. Vamos votar com consciência.

Vamos  buscar  outros  instrumentos  para  ajudar  o  caixa  do  Estado.  Já  afirmamos

várias vezes, deste microfone, que as ações e os projetos que forem bons para Minas

Gerais terão nosso apoio. Possivelmente votaremos hoje, em 1º turno, um projeto

pelo qual a Copasa cria subsidiárias, projeto que o atual governo copiou da gestão



2095
____________________________________________________________________________

tucana, quando criamos subsidiária para a Cemig. Criamos subsidiária para a Cemig

a fim de que ela fosse essa grande empresa que é hoje, reconhecida mundialmente.

Deputado João Leite, imagino que a Cemig nem está pagando os salários em dia,

pelo que fiquei sabendo, sobretudo em razão do grande número de servidores que ali

foram alocados, principalmente de assessoria. Cargo bom é o de assessor.

O Estado caminha de forma tranquila,  ao contrário do que o governador afirma.

Temos até secretário, deputado Gustavo Valadares, que já se encontra em férias na

Bahia. Há uma grande vantagem nisso. Como está na divisa de Minas com a Bahia,

ele pode dizer que está vendo os interesses de Minas Gerais. Pelo que li nos órgãos

de  imprensa  hoje,  deputado  João  Leite,  ele  ficou  um  pouco  chateado  com

determinado jornal. Ele disse que é servidor do Estado há 24 anos, que todo cidadão

comum tem direito a férias. Imagino que, se tivesse tanta preocupação com o Estado,

considerando a responsabilidade que tem com sua pasta, não sairia de férias. Não

estou aqui citando nome algum, os cidadãos sabem quem é ele. O governador afirma

que  as  finanças  do  Estado  não  estão  boas,  mas  tem  gastado  o  dobro  com

publicidade. O governador afirma que pegou o Estado com déficit, deputado Bosco,

mas está contratando companheiros para alocar em cargos políticos.

Faço um pedido a cada um dos senhores e das senhoras. Deputado Tiago Ulisses,

que vejo de longe, V. Exa. se lembra da senhora que ontem estava nas galerias, a D.

Maria Olívia? V. Exa. se lembra do nome da mãe dela, uma excepcional deputada

que sempre honrou as melhores tradições de Minas Gerais? Vote conosco, vote “não”

a esse projeto. V. Exa. é um homem de coração grande, é do PV, um partido de

acordo com o que a sociedade deseja. Deputado Agostinho Patrus, tenho certeza de

que terei o voto de V. Exa., por quem tenho o maior respeito. Primeiramente será o

voto favorável ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues para inversão de

pauta; em segundo lugar, quando formos votar o projeto do governador, tenho certeza

de que V. Exa. votará “não” em homenagem ao saudoso padrinho.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado João Leite.

O deputado João Leite*  – Devo saudar as manifestações. Estava vendo aquele

jovem da Vila União. Ele continua aí? Está aí ainda? Onde está a elite branca? A elite

branca  está  aí.  Chegue  mais  próximo,  elite  branca.  O  coxinha  está  aí,  está
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levantando sua voz e nos trazendo sua presença contra o PT, esse partido que deu

um golpe no Brasil.

Não está recebendo? Veio com seu dinheiro, jovem? É estudante. Estudante é a

elite branca que está fazendo cobranças ao partido golpista, ao partido que deu um

golpe nos brasileiros.  Prof.  Bandeira,  prometeram tanto para o País. Não é,  Prof.

Bandeira? Prometeram ser éticos, prometeram honrar as tradições. Querem constituir

na América do Sul uma Cortina de Ferro. Quando eu era atleta, fui à Cortina de Ferro.

Vi o que meus colegas atletas sofriam. Tinham de ser do Exército. É interessante,

aqui são contra o Exército, lá são do Exército. Tinham de ser do Exército. Queriam

que trocássemos dólar pelo dinheiro deles.

Que situação! Depois que você tira da pessoa a liberdade, acabou. Outro dia, um

deputado  queria  aprovar  aqui  um  requerimento  sobre  os  50  anos  da  Revolução

Cubana. Eu falei: “Você está brincando! Quantos morreram naquele paredão? Não

vamos colocar isso aqui não, ora”. O que é isso? Quantas pessoas aquele homem

matou, gente?

Cadê a elite branca? Tragam a elite branca de novo. Jovens, estudantes e negros,

houve um golpe do PT contra vocês. Falaram que iam pagar  suas universidades.

Como é que vocês vieram? Alguém pagou para vocês virem aqui? Vieram porque

quiseram.  É  a  elite  branca.  Não  há  cota,  não.  O  menino  está  estudando  na

universidade, e não tem cota. Que golpe, não é? Esse é o partido golpista que está

contra  nosso  país.  Eu  queria,  nessa  linha,  mostrar  aqui  a  empresa  para  a  qual

Pimentel  deu  quase  R$1.000.000,00.  Veja  a  empresa,  Prof.  Bandeira.  É  uma

empresa impressionante. Na verdade, é um laranjal, um pomar, mas eu queria falar

de  umas  coisas  que  não  deram  certo.  Concordo,  plenamente,  com  meus

companheiros da oposição.

Temos um exemplo ali, interessante, que é o Rio Grande do Sul: “É mais fácil eu

ficar branco que o PT eleger um síndico”. Veja lá a elite branca se manifestando: “É

mais  fácil  eu  ficar  branco  que  o  PT  eleger  um  síndico”.  Vejam  que  coisa

impressionante.  A elite  branca  está  se  manifestando  nas  galerias  da  Assembleia

Legislativa. A elite branca é muito bem-vinda aqui. Estão aí os patriotas, os “vem pra

rua”, e veio a elite branca também. Temos três movimentos aqui. A Vila União vai

subir toda, não é, jovens? A elite branca da Vila União vai subir toda.
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Muito bem. Queria pegar um exemplo do Rio Grande do Sul.  O Dalmo entende

dessa  matéria.  Ele  viveu  nos  fóruns  na  vida,  como advogado,  e  entende  dessa

matéria. Uma coisa que não aceito é o Rio Grande do Sul não ter feito isso. Ele não

meteu  a  mão  no  dinheiro  dos  depósitos  judiciais  dos  incapazes  e  da  pensão

alimentícia.  O Pimentel  vai  meter  a mão no dinheiro da pensão alimentícia,  Prof.

Bandeira.  Ele  vai  meter a mão no dinheiro dos incapazes.  Fico pensando qual  a

coragem de votar uma coisa dessas? Coragem de meter a mão no dinheiro sagrado.

E aí o deputado Dalmo sabe mais que eu sobre isso, porque deve ter patrocinado

muitas pessoas nessa situação. É o caso daquela mulher que está lutando para que o

marido pague a pensão, e é determinado que seja depositada a pensão alimentícia

para ela sobreviver com as crianças. Eles vão meter a mão nesse dinheiro.

O  que  aconteceu  no  Rio  Grande  do  Sul?  Em  2004,  o  governador  do  PMDB,

Germano Rigotto – o Prof. Bandeira, lá da galeria, lembra-se do nome dele – entrou

com esse projeto, mas não mexia com a pensão alimentícia. Ele usou Yeda Crusius,

do PSDB. No outro ano, usou R$650.000.000,00. Aí entrou o PT, com o Sr. Tarso

Genro, e gastou R$5.600.000.000,00. Agora para a gente resumir  a ópera: o que

aconteceu no Rio Grande do Sul? O governo do Rio Grande do Sul já pagou de juros

R$12.000.000,00, mas não pagou o principal. Está devendo o principal. Em alguns

momentos falta dinheiro para pagar as pessoas no Rio Grande do Sul. Sabem de que

o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul,  do governador Sartori,  chamou o

projeto? De roleta russa. O que é roleta russa, Prof. Bandeira? Em algum momento

vai sair um tiro e vai matá-lo.

Pois não, Prof. Bandeira. Isso é inaceitável, professor. Interessante, o PT lançou um

vídeo  –  não  sei  se  foi  o  PT,  como  organização,  ou  um  petista  –  em  que  se

comparavam aos judeus. Dizem, nesse vídeo, que são como os judeus, que estão

sofrendo.

Os  judeus  sofreram  na  Alemanha,  no  Leste  Europeu,  porque  tomaram  suas

propriedades.  Por  que  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  estabelece

como  princípio  fundamental  o  direito  à  propriedade?  Porque  ela  foi  tomada  dos

judeus. O PT não tem autoridade para se comparar com os judeus. Isso é triste. Está

na rede ele se comparando aos judeus. Imaginem. Os judeus foram perseguidos por
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causa da sua religião. É por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

de 1948, determinou que religião é livre, que o Estado deve proteger a família e que

esta é composta por homem e mulher. Aqui, querem dizer que não sabem como as

pessoas nascem, que o momento é que dirá. Imaginem: se minha neta nascesse

daqui há alguns anos no Brasil, não poderíamos dar-lhe um nome feminino. Seria

preciso esperar o PT dizer o nome.

Há outra aberração: os banheiros mistos. Algumas meninas têm infecção urinária

porque se sentam em vasos em cujas tampas os meninos fazem xixi.

Agora,  o  PT  vai  meter  a  mão  no  dinheiro  dos  depósitos  judiciais  de  pensão

alimentícia de incapazes, de crianças, de adolescentes, de mulheres abandonadas

pelos  maridos.  Alguns  homens  acham  que  basta  fazer  filho,  depois  vão  embora,

deixam  suas  mulheres  e  depositam o  dinheiro  na  justiça.  A criança ou  a  mulher

receberá o dinheiro? Não. O Pimentel vai meter a mão nesse dinheiro para pagar

quem? O Otílio Prado? Ele ganha R$16.700,00. O seu filho, diretor da Prodemge,

Allan Prado, também ganha. O dinheiro é para pagar a esse povo.

Os funcionários da Cemig estão fazendo uma pergunta, mas não sei respondê-la.

Talvez o deputado Sargento Rodrigues entre no meu lugar. Ainda tenho 53 segundos.

Eles estão preocupados com o fundo de pensão. Querem saber se o governo pode

meter a mão ali. O deputado Sargento Rodrigues tentará responder, pois domina bem

essa área.

O governo meteu a mão no fundo de pensão dos Correios, emprestou dinheiro do

Postalis para a Venezuela, Prof. Bandeira. Tenho uma amiga nos Correios que me

disse  que  nunca  na  história  aconteceram  tantas  coisas  como  agora.

Lamentavelmente, ela está doente, adoeceu por causa do PT nos Correios. Estou

esperando que entreguem a minha propaganda eleitoral. Eu paguei, e os Correios

não entregaram. A correspondência do pessoal do PT chegou.

Muito obrigado, presidente. Desculpe-me extrapolar o tempo.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

público que nos assiste pela TV Assembleia, boa tarde. Novamente cumprimento os
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bravos cidadãos que aqui se encontram nas nossas galerias e que não arredam o pé

daqui, vigilantes, exercendo aquilo que têm de mais precioso no Estado Democrático

de Direito, que é a cidadania. Isso é digno do nosso reconhecimento. Quem dera se

todos os cidadãos brasileiros, deputado Gustavo Corrêa, acompanhassem votações

tão  importantes  como essa  das  galerias.  Se  isso  aqui  estivesse  lotado,  tenho  a

certeza de que o PT recuaria com esse projeto, que é, na prática, uma atrocidade

para com os cidadãos de Minas Gerais.

Quero aqui, deputado Gustavo Valadares, fazer a leitura de um trecho que V. Exa.

acabou  de  me  passar,  deputado  João  Leite,  porque  estamos  encaminhando  um

requerimento, de minha autoria, em face da votação do PL nº 2.173/2015, que visa

cometer a barbárie do crime de apropriação indébita com o dinheiro do particular, do

cidadão. (– Lê:)  “CNJ proíbe a transferência de depósitos judiciais ao governo do

Paraná. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ – decidiu, por unanimidade, nesta

terça-feira, 22 de outubro, proibir a formalização de convênio ou qualquer outro ajuste

que possibilite a transferência, do Tribunal de Justiça do Paraná – TJPR – para o

Poder  Executivo  Estadual,  de  valores  de  depósitos  judiciais  e  de  recursos  não

tributários. Com a decisão, os recursos deverão permanecer em instituição financeira

oficial, no caso a Caixa Econômica Federal.

'A OAB recebe com satisfação a decisão definitiva do CNJ, que protege bilhões de

reais  dos  jurisdicionados  paranaenses.  Essa  decisão  nos  dá  a  certeza  do  dever

cumprido', disse o presidente da OAB-Paraná, Juliano Breda.

O plenário seguiu o voto do conselheiro Saulo Casali Bahia, relator do pedido de

providências  apresentado  pela  OAB  Paraná.  Saulo  Casali  tornou  definitivas  as

decisões liminares e julgou procedente o pedido da seccional para anular o Decreto

Judiciário 940, de 17/5/2013; anular a decisão do TJ que aprovou o projeto de Lei

Complementar 15/2013; proibir qualquer autoridade do Poder Judiciário do Paraná de

transferir, por qualquer instrumento jurídico, para o Poder Executivo, valores relativos

aos depósitos judiciais  recolhidos em instituição financeira oficial;  e  determinar  ao

TJPR  que  se  abstenha  de  realizar  qualquer  ato  administrativo  que  permita  a

transferência de recursos dos depósitos judiciais ao Poder Executivo”.

Foi exatamente isso, deputado João Leite, em que pese o deputado Durval Ângelo
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aqui tentar dizer que não foi, mas ele não estava lá. O único deputado desta Casa

que  estava ontem na OAB era  este  deputado,  representando o  Bloco Verdade e

Coerência, designado pelo meu líder Gustavo Corrêa. Lá, deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 15 advogados manifestaram-se publicamente. Cada um deles levou diversos

argumentos,  mas  todos  que  eram  levados  culminavam  com  apenas  um  item.

Aproveito e peço à assessoria da Mesa que imprima o art. 44, inciso I, do Estatuto da

OAB. Esse art. 44, inciso I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil foi o início

da minha fala.  Ele norteia as ações da instituição e,  obviamente,  da atividade da

advocacia em todo o Brasil. Lá, deputado Dalmo, a primeira defesa, como instituição,

que a OAB tem de se posicionar, é sobre a Constituição. Defender a Constituição é a

principal defesa que a instituição tem no seu estatuto. Portanto é algo de que a OAB

não pode abrir mão, assim como fez a OAB-Seção Paraná.

Pasmem, deputado Dalmo e deputado João Leite, o secretário de Governo, Odair

Cunha, foi convidado para participar desse debate. Esse secretário de Governo foi

convidado. Aí o Dr. Bretas, em determinado momento de sua fala, questiona o que ele

chamou de absurdo,  o que ele chamou de desrespeito  com a OAB-Seção Minas

Gerais.  Resposta  do  secretário  de  Governo  Odair  Cunha:  “Estou  em  viagem,  e

pedimos para remarcar para semana que vem”. O deputado federal Odair  Cunha,

secretário de Governo, por quem tenho grande estima, estava querendo que o debate

na OAB fosse marcado para a semana que vem, depois que o dinheiro fosse sacado.

Realmente, deputado João Leite, perde-se o objeto do debate. Essa foi a resposta

que o secretário de Governo deu para o convite que lhe foi feito pela OAB na data de

ontem, quando realizamos o debate. Todos os advogados que lá se manifestaram,

fizeram-no dessa forma.

Podemos citar aqui, deputado Dalmo, diversos artigos da Constituição da República

para mostrar a inconstitucionalidade da matéria. Já apresentamos aqui a posição dos

27 presidentes de tribunais de justiça de todo o País. Fiz questão, deputado Dalmo,

de fazer uma leitura atenta da ação direta de inconstitucionalidade. O Paraná também

provocou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados e a Procuradoria-Geral da

República. Aqui, imediatamente, o procurador-geral de Justiça traz o art. 22, I, que

trata da competência privativa da União para legislar sobre matéria relativa a Código

Civil e Código Comercial.
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Deputado  João  Leite,  deputado  Gustavo  Valadares,  deputado  Gustavo  Corrêa,

deputado Dalmo Ribeiro Silva – o deputado Gustavo Corrêa também é bacharel e

sabe exatamente a dimensão disso –, o art. 44, da Lei nº 8.906, Estatuto da OAB, diz:

“A  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  OAB  –,  serviço  público,  dotada  de

personalidade  jurídica  e  forma  federativa,  tem  por  finalidade:  I  –  defender  a

Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos,

a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da

justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”.

Então, trata-se de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático

de Direito, deputado Dalmo. Assim iniciei minha fala na OAB, até para contrapor a

fala  inicial  do  presidente  da  OAB,  Dr.  Luís  Cláudio  Chaves,  quando  ele  disse

inicialmente: “A OAB não vai se posicionar politicamente. A OAB vai fazer uma análise

da matéria sob a ótica do direito constitucional”.

Então  a  abordagem  não  poderia  ser  melhor  ao  suscitar  e  ao  relembrar  ao

presidente  da  OAB  e  aos  demais  advogados  e  advogadas  que  ali  se  faziam

presentes a importância que a OAB tinha nessa situação. Pasme, deputado Dalmo, a

OAB está muito lenta. O projeto está hoje em 2º turno. Estamos tentando obstruir,

com todos os nossos fundamentos jurídicos, especialmente os do Regimento Interno,

mas a OAB foi fazer um debate ontem, com o projeto já em 2º turno.

Eu disse ao presidente da OAB, ao final de minha fala, até porque ele achou que

não iria haver mais nenhuma intervenção... Eu fiz três pedidos ao presidente da OAB,

Dr. Luís Cláudio Chaves. O primeiro pedido era para que a OAB se manifestasse

formalmente  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  falando  que  o  projeto  era

inconstitucional,  conforme decisão plenária na data de ontem. O entendimento da

OAB era de que o projeto é inconstitucional.

O segundo pedido é  que fosse encaminhado ao Conselho Nacional  de Justiça,

conforme documento que me foi passado pelo deputado Gustavo Valadares, assim

como fez a OAB-Seção Paraná. Eles também foram ao CNJ, porque o conselho tem,

hierarquicamente, ascensão sobre os demais tribunais de justiça no País. Portanto os

tribunais devem, administrativamente, obediência, nos ditames da lei obviamente, ao

CNJ.  Por  último,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  se  o  projeto  fosse  aprovado  e
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transformado em lei, que a OAB-Seção Minas Gerais provocasse o Conselho Federal

da Ordem dos Advogados do Brasil, arguindo a inconstitucionalidade da lei, por meio

de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a OAB também é titular desse

tipo de ação e pode fazer sua propositura. Então são esses três pedidos.

O deputado Durval Ângelo até disse, brincando, que eles vão reunir os conselheiros

primeiro.  Eu  o  interpelei,  deputado  Durval  Ângelo,  e  disse:  “presidente,  não

precisamos disso para a gosto de Deus não, precisamos disso para ontem”. Porque

senão o presidente da Assembleia, após votar a matéria, pegará sua pasta e entrará

no  carro  com  o  diretor-geral.  O  governador  Fernando  Collor  Pimentel  estará

aguardando-o. No ato em que o presidente entregar o projeto de lei para sanção, o

governador Fernando Collor Pimentel já estará com o documento pronto, vai assiná-lo

e determinará a publicação do ato. Na terça-feira feira, o que acontecerá?

Estou encerrando, deputado Hely Tarqüínio, ilustre presidente.

Já está aqui no projeto o Substitutivo nº 5, que foi aprovado. Esse texto prevê, no

art. 9º: “O Poder Executivo firmará termo de compromisso com o Tribunal de Justiça

de Minas Gerais para implementação do disposto nesta lei”. Está aqui destacado o

art. 9º. É isso que eles farão. Na hora em que assinarem o termo de compromisso e

ele for publicado, na terça-feira, deputado João Leite, o governo de Fernando Collor

Pimentel  vai  abocanhar  6  bilhões  do  dinheiro  do  particular,  ou  melhor,  dos

particulares.  Vai  abocanhar  o  dinheiro  e  colocar  no  caixa  único  do  Estado  para

governar e fazer suas prioridades. Mas não foi essa a proposta que ele levou para a

campanha, como muito bem lembrado pelo ilustre deputado Gustavo Valadares, não

foi essa a proposta de campanha com que Fernando Collor Pimentel foi às ruas. Ele

foi com outra proposta, que era a de administrar com seriedade, com transparência,

mas, acima de tudo, com austeridade.

Deputado Gustavo Valadares, V. Exa., durante um debate numa audiência pública

na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, trouxe a fala do candidato

Fernando  Pimentel.  Ele  falava  da  conta  de  energia  elétrica.  V.  Exa.  foi  brilhante

naquela  audiência  pública.  Fernando  Pimentel  dizia  o  seguinte:  “para  resolver  o

problema da conta de luz, e isso é muito simples, é só reduzir  o ICMS, porque o

ICMS dessa conta é um dos mais caros do Brasil”. Deputado Gustavo Valadares, V.
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Exa.  tomou conhecimento  se  o  Fernando Collor  Pimentel,  depois  que assumiu  o

governo, há sete meses de mandato, reduziu o ICMS da conta de luz?

Pelo contrário, a presidente Dilma Rousseff, já aumentou a conta de luz, através da

Aneel, agência que controla e regula a energia no País, quatro vezes, somente este

ano. E Fernando Collor Pimentel, até agora, não abaixou o ICMS da conta de luz. Ele

não abaixa de um lado, e a sua companheirada de partido no plano nacional ainda

aumenta quatro vezes a conta de energia elétrica. Esse é o presente de grego que o

PT  está  dando  a  Minas  Gerais  e  também  ao  País,  no  plano  nacional,  com  a

presidenta Dilma Rousseff.

Olhem,  querem tomar  o dinheiro  do  contribuinte,  levar  para o  caixa  único  para

gastar  do  jeito  que bem entenderem. Repito o que tenho dito:  não é empréstimo

compulsório, não é confisco, é apropriação indébita. Não tem outro nome.

Obviamente, quero encerrar minhas palavras dizendo que queremos encaminhar a

votação do nosso requerimento favoravelmente.

O presidente – Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  ficam  prejudicados  um

requerimento do deputado Ivair Nogueira, em que solicita a manutenção da ordem do

dia  desta  reunião  da  forma como foi  publicada,  e  um requerimento  do  deputado

Sargento Rodrigues, em que solicita a inversão da pauta desta reunião de modo que

o Projeto de Lei nº 2.443/2015 seja apreciado em primeiro lugar dentre as matérias

em fase de discussão.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  a

inversão de pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução nº 18/2015

seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  –  Presidente,  quero  saber  se  foi  ordem  do

deputado  Durval  Ângelo,  como líder  de  governo,  não  trazer  água  para  nós  que

estamos fazendo essa obstrução. Esse copo está aqui desde o início da sessão, e

não o renovaram até agora, Durval, ainda mais depois da votação em que tivemos

uma vitória da oposição, conseguimos aprovar um requerimento. Está aqui o homem.
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Não foi o Durval, não, né? Até o Carlão agora, estou com medo de esta água estar

envenenada. Não tem perigo não, não é, Carlão?

Vou fazer uma leitura. Abre aspas: “A apropriação dos recursos configuraria mais do

que empréstimo compulsório, senão verdadeiro confisco, que é inadmissível em um

Estado Democrático de Direito”, fecha aspas. Aspas de novo: “É uma expropriação, é

quase confisco porque estamos tirando aquilo que é obtido com depósitos judiciais e

entregando  para  que  o  Poder  Judiciário,  que  tem  suas  carências,  possa  usar.

Primeiro:  perguntaram  ao  litigante?  Perguntaram  ao  jurisdicionado?  Segundo:  o

sistema  comporta  esse  tipo  de  situação?  Terceiro:  o  Estado  pode  criar  esse

mecanismo de uso de um direito  que não é seu?”, fecha aspas. Essas perguntas

foram  da  eminente  ministra  do  STF  Carmem  Lúcia  quando  do  julgamento  da

inconstitucionalidade da Lei nº 7.604, do Estado do Mato Grosso, que tinha o mesmo

teor da matéria agora por nós apreciada. Mais do que isso, o procurador-geral da

República, Rodrigo Janot, diz, em referência à lei do Paraná: “A lei complementar é

integralmente incompatível  com a Constituição da República,  por  diversas razões,

tanto de ordem formal quando material”.

Estava presente  há  pouco um deputado do PCdoB,  que fez uma emenda.  Um

grupo de deputados  desse partido  fez  uma emenda para  tentar  assegurar  que o

Estado não pusesse a mão no dinheiro dos municípios. Já fiz esse alerta aqui. Além

de buscar o dinheiro de particulares, o que já é muito grave, o Estado também está

buscando o dinheiro que é dos municípios. Já falei do posicionamento contrário do

prefeito Márcio Lacerda e da Frente Parlamentar de Prefeitos, que impetrou petição

no CNJ para que o presidente do TJ, se aprovada a matéria, não assine o termo de

compromisso  que  autoriza  o  governador  do  Estado  a  meter  a  mão  nos

R$6.000.000.000,00.

Já disse aqui o deputado Sargento Rodrigues que ontem, na audiência pública na

OAB-MG, exceto o presidente, que se omitiu, os demais advogados que participaram

se colocaram integralmente contrários à matéria. Quero saber, além das deputadas e

dos deputados que compõem a base do governo nesta Casa, quem mais é a favor

dessa matéria, se existe mais alguém a favor, além das senhoras e dos senhores e

do governo do PT. Não há, somos todos contrários, Minas está contra essa matéria
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de maneira quase integral. Dos 853 prefeitos, vou arriscar a dizer que quase 800 são

contra, para não dizer a totalidade.

Em  uma das  discussões  no 1º  turno,  na  Comissão  de  Fiscalização Financeira,

vieram com o argumento de que no órgão especial do Tribunal de Justiça, composto

por  25  desembargadores,  apenas  um  tinha  votado  contra.  Pedi  o  nome  do

desembargador, Moreira Diniz, porque quero conhecê-lo e fazer-lhe uma visita para

compartilhar as aflições que tenho com a aprovação e tramitação desse projeto, com

a utilização  de  recursos  de  particulares  para  resolver  problemas  de  um  governo

incompetente, que quebrou Minas Gerais em apenas seis meses, fazendo dela um

Estado  que  corre  o  risco  de  não  pagar  nem  honrar  o  compromisso  com  seus

funcionários públicos e aposentados.

Como  disse  o  deputado  João  Leite,  recebemos  várias  manifestações.  Um

funcionário do meu gabinete acaba de me informar que um servidor da Cemig, que se

identificou como Antônio, ligou para o meu gabinete dizendo que os servidores da

Cemig estão preocupadíssimos, com medo de agora o Estado ir atrás do dinheiro do

seu fundo de pensão. Disse que estão lá de cabelo em pé, ao menos os que têm

cabelo, e que essa preocupação corre aos quatro cantos nos corredores. É esse o

risco que corremos, minha gente. Somos contrários a esse projeto porque se trata de

confisco.  Minas  volta  no  tempo.  Estamos aprovando algo  semelhante  ao  que fez

Fernando Collor de Melo quando confiscou o dinheiro da poupança dos brasileiros.

Mas vou dizer às senhoras e aos senhores que ainda tenho certa esperança de que

esta Casa, majoritariamente, mude de opinião. Não foi o que ocorreu no 1º turno, mas

ainda tenho esperança de que esta Assembleia, majoritariamente, resolva mudar de

opinião e brecar, vetar, não aprovar esse projeto. Mas, caso isso não aconteça, torço

para que a ministra Nancy, do STJ, que é corregedora daquela corte e, se não me

engano, a responsável pelo julgamento...

Abriu mão da relatoria. Ela deve ter sofrido uma pressão violenta para abrir mão

dessa relatoria. A mão deve ter suado, e ela pediu para abrir mão. Mas, faço votos de

que quem for escolhido faça o julgamento de maneira técnica para que possamos

brecar a assinatura, por parte do presidente do Tribunal de Justiça, desse termo de

compromisso que autorizará o governador a buscar esse dinheiro. Nós, da oposição,
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estamos usando todos os remédios que temos, desde a Neosaldina ao antibiótico

mais potente, para tentar segurar a aprovação desse projeto.

O professor, que nos acompanha das galerias, pergunta qual é a diferença entre

Fernando  Collor,  que  teve  arguido  o  seu  impeachment por  conta  do  confisco,  e

Fernando Pimentel. Há uma diferença, sim: a verdade é que Fernando Pimentel já

corre o risco de ser cassado por outras razões além do confisco, que será a terceira.

Por isso faço o encaminhamento pelo “sim” ao requerimento que apresentamos agora

e pelo “não” ao Projeto de Lei nº 2.173. Muito obrigado, presidente.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva  – Sr.  Presidente,  Dr.  Hely,  colegas deputados,

público que nos acompanha nesta tarde de sexta-feira, nesta reunião extraordinária,

estamos  aqui  para  mostrar,  de  forma  clara,  insofismável,  legal,  jurídica  e

constitucional, as razões que nos levam a apontar os vícios que tem esse projeto de

lei. Sabemos perfeitamente que todo projeto que vem a esta Casa tem tramitação

complexa, que se inicia,  como falamos há pouco,  na Comissão de Constituição e

Justiça.

Daí ele cria corpo, vai  a outras comissões, que,  com certeza, têm o dever,  têm

regimentalmente  o  direito  de  debater,  através  de  audiências  públicas,  para  se

conhecer mais de perto a questão que será levada a Plenário. Mas foi isso o que não

aconteceu.  Esse  projeto,  quando  apresentado  em  regime  de  urgência  pelo

governador do Estado, foi à Comissão de Constituição e Justiça. De lá, ele teve seu

parecer pela juridicidade, contrariamente ao meu parecer, que fiz há um ano, quando

da deputada Liza Prado, em que demonstrei, pelo art. 22 da Constituição Federal, a

impossibilidade jurídica de  ser  conhecida  a matéria.  E  eu  o  fiz  absolutamente na

convicção correta, no aspecto jurídico, perfeito e acabado. E aí, meu caro deputado

Antonio  Lerin,  o  projeto  lá  não  caminhou  porque  a  Comissão  de  Constituição  e

Justiça tem, acima de tudo, a responsabilidade de analisar, pelo aspecto formal de

qualquer proposição que vem a esta Casa, se ela deve ser encaminhada às outras

comissões para ser apreciada no Plenário.

Hoje nós estamos conhecendo essa matéria, que não foi debatida, não foi discutida
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com a própria sociedade. Respeitamos perfeitamente o conteúdo do projeto, mas não

podemos,  em  nenhum  momento,  deixar  de  fazer  essa  argumentação  de  que  a

sociedade toda, o governo, poderia estar aqui debatendo, manifestando as razões

que levou o governo,  e também o tribunal  de Justiça,  a buscar  essa autorização

expressa deste Poder Legislativo.

Pelo  que aqui  foi  exposto  pelos  parlamentares,  fundamentados  pelos  princípios

constitucionais e legais, e principalmente citando várias jurisprudências já decorridas

em outros estados, o que estamos fazendo é, acima de tudo, demonstrando a fumaça

do bom direito,  é o  periculum in mora,  que nós não queremos,  com certeza,  ver

ocorrer com a aprovação e, consequentemente, a sanção desse projeto. Este é o

nosso dever,  este é o nosso papel.  O legislador  tem essa prerrogativa de usar  a

tribuna,  verificar  os conteúdos de cada projeto, e a Assembleia Legislativa tem-se

pautado,  deputado  Sargento  Rodrigues,  e  muito,  por  fazer  todas  as  audiências

públicas quando é um tema de substancial importância para o povo.

Estamos  para  receber  agora,  para  recepcionar  a  poucos  dias,  um  projeto,  que

considero importantíssimo, para a mudança da estrutura das questões ambientais do

Estado  de  Minas  Gerais.  Há  poucos  dias,  participamos  da  instalação  da  frente

parlamentar,  e  o  próprio  presidente  da  frente,  o  próprio  secretário  adjunto  de

Desenvolvimento  Econômico,  manifestou  que  a  Assembleia  deve,  sim,  participar

ativamente,  aprimorar  o  projeto  para  a  construção  de  uma  lei  que  atenda  aos

interesses da população. Por isso aqui é parlamento, é uma maneira de conversar, de

discutir, de falar, de apresentar suas ideias, seus fundamentos. E é o que estamos

fazendo, respeitosamente. Aqui estamos até a esta hora, demonstrando um ponto de

vista nosso, jurídico, para que todos os parlamentares tenham ciência do que está

acontecendo verdadeiramente. Mais tarde, com a sanção que ocorrerá, esse projeto

sobre  o  qual  estamos  debatendo  poderá  sofrer  inconstitucionalidade.  O  que  não

queremos.

Presidi  por  longos  anos,  meu  caro  líder  Gustavo  Corrêa,  a  Comissão  de

Constituição e Justiça, da qual nunca tivemos sequer um parecer cassado ou uma

ação  de  inconstitucionalidade.  Temos,  acima  de  tudo,  responsabilidade  e,

principalmente, condições de discutir  para dar segurança jurídica ao Estado. Esse
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projeto  nos  traz  preocupação.  Estamos  aqui  repetindo,  reprisando,  debatendo  e

sendo cansativos, mas é preciso combatermos o bom combate. É preciso discutirmos

essa questão,  considerando os basilares  princípios  do  direito  e,  principalmente,  a

soberania de cada parlamentar.

Então,  mais  uma vez,  quero encaminhar  favoravelmente  a esse requerimento e

externar  a  minha  preocupação  com  a  votação  do  projeto  que  está  na  pauta,  e

transmitiremos  ao  povo  de  Minas  Gerais  o  nosso  posicionamento.  Aliás,  o  meu

posicionamento, porque eu não poderia ser incoerente comigo mesmo.

Há  um  ano  me  posicionei  contrariamente  ao  mesmo  pleito  apresentado  pela

deputada  Liza  Prado.  Não  poderia,  em  momento  algum,  furtar-me  ao  mesmo

posicionamento que adotei quando relatei essa matéria há um ano. Nada mudou. A

legislação permanece a mesma. Não tivemos fato novo, nem uma questão jurídica

nova a ser apresentada. Estas são as razões que, mais uma vez, quero apresentar.

Desde  o  primeiro  momento,  estamos  aqui  debatendo,  discutindo  com  os

parlamentares. Gostaria muito que realizássemos um debate amplo. Sabemos que,

com esse recurso, o governador vai priorizar as questões da segurança pública e do

funcionalismo. Ontem usei a tribuna. Quantas ações e frentes poderão ser feitas. De

uma forma ou de outra, poderíamos discutir claramente com toda a sociedade e com

este Parlamento. Obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo

Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* – Boa tarde a todos. Sr. Presidente, inicio a minha fala

dizendo que o bloco de oposição não tem apenas um líder. O bloco de oposição tem

22  parlamentares  que  estão  sempre  vigilantes  diante  das  incoerências  que  este

governo vem realizando e das atrocidades que realizará com vários mineiros daqui –

quem sabe – a algumas horas. Como bem dito pelo deputado Sargento Rodrigues,

aqui  a  oposição  vem  se  utilizando  de  todos  os  mecanismos  e  instrumentos

regimentais, para, de alguma forma, tentar impedir algo que sabemos que terá de ser

revisto.

Meu caro deputado Durval Ângelo, V. Exa.,  que possui  inúmeros amigos, assim

como  eu,  no  Poder  Judiciário,  sabe  muito  bem  que  a  referida  matéria  é
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inconstitucional. Quero lembrar aos telespectadores da TV Assembleia, como muito

bem  dito  pelo  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  esta  Casa,  deputado  Gustavo

Valadares, meu líder, já apreciou matéria semelhante – diga-se de passagem, matéria

de autoria da deputada Liza Prado, que, naquele momento, era situação, ou seja,

oposição ao governo atual.

A consultoria desta Casa, juntamente com o deputado Dalmo Ribeiro Silva, ilustre

parlamentar do Sul de Minas e excepcional jurista, respeitado, que tão bem defende

os interesses daquele povo,  foi  o  relator da matéria a que me refiro.  Para nossa

alegria... E nos conforta aqui, deputado Dalmo Ribeiro Silva, fazer a defesa do voto

contrário ao Projeto nº 2.371, do governador do Estado juntamente com o presidente

do Tribunal de Justiça, porque V. Exa., no seu voto, brilhante como foi sua carreira

jurídica,  citou  inúmeros ministros  da  mais  alta  corte  da  República:  ministro  Ayres

Britto, ministro César Peluso, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Marco Aurélio,

todos,  em  determinado  julgamento  da  Adin  nº  5.072,  votaram  pela

inconstitucionalidade  da  matéria  que  previa  onde  haveria  o  saque  dos  depósitos

judiciais, como o atual governo pretende implementar.

E falam claramente, deputada Marília Campos. Temos certeza de que contaremos

com o  seu voto  contrário  ao  projeto,  pelas  razões  que  agora  vou  listar.  Trata-se

claramente da violação de vários princípios constitucionais e dispositivos: art. 5º, por

ofensa ao direito de propriedade; art. 22, I, por invasão de competência privativa da

União  para  legislar  matéria  sobre  direito  civil  e  processual;  art.  96,  I,  por

desatendimento a autorização constitucional de iniciativa legislativa dos tribunais de

justiça; art. 100, por desrespeito à imposição de o pagamento de precatórios fazer-se

com  receitas  correntes  do  Estado,  não  –  prestem  atenção,  deputados  Gustavo

Valadares e Sargento Rodrigues –, com valores da propriedade de terceiros; art. 148,

por  mau-trato  à  autorização  constitucional  para  instituição  de  empréstimos

compulsórios;  art.  168,  por  desobediência  à  sistemática  constitucional  de

transferência de recursos do Poder Executivo ao Poder Judiciário; art.  170, II,  por

agressão ao direito de propriedade dos titulares dos depósitos judiciais; e, por fim, art.

192, por desconsideração à competência da União para disciplinar o funcionamento

do sistema financeiro nacional mediante lei complementar.
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Olhem,  meus  senhores  e  minhas  senhoras,  quantas  razões  este  parlamentar

acabou de  listar  para  que os  senhores  e  as  senhores  parlamentares  votem com

consciência, votem com responsabilidade. Amanhã, com certeza, a Assembleia de

Minas será objeto de chacota nacional, tentou de todas as formas realizar o desejo e

a vaidade do governador do Estado de Minas Gerais, não respeitou sequer o direito

do cidadão comum, buscou de todas as formas invadir  a competência e, por fim,

deputado  João  Leite,  está  metendo  a  mão  e  rapando  o  tacho  dos  depósitos

judiciários, depósitos fruto de muitos anos de trabalho, de vidas de várias e várias

gerações. Deputado João Leite, V. Exa. vem alertando, quantas pensões alimentícias

temos depositadas em juízo ali?

Imaginem quantos casais, que já se encontram em processo de separação, serão

prejudicados.  Seus  filhos  serão  exatamente  os  grandes  prejudicados,  porque  o

governador do Estado de Minas Gerais, de forma irresponsável, prometeu e mentiu

para os mineiros, durante toda a campanha eleitoral, que daria aumentos salariais;

que pagaria aos servidores da educação o piso nacional. Prometer, deputado João

Leite, é muito fácil. Digo sempre, deputado Dirceu Ribeiro, que o povo brasileiro já

está cansado de promessas. Infelizmente o governador fez várias promessas, e uma

pequena parcela dos mineiros acreditou, deputado João Leite. Tenho certeza de que

hoje  estão  arrependidos,  porque  viram  que  aquelas  promessas  eleitoreiras  eram

apenas uma falácia. Queriam apenas iludir os mineiros para tomar o poder. Agora,

passados  quase  sete  meses,  deputado  Gustavo  Valadares  e  deputada  Cristina

Corrêa, até o dia 10/7/2015 este governo não fez absolutamente nada, a não ser

buscar  a  desconstrução  do  governo  vitorioso,  da  gestão  dos  últimos  12  anos,

reconhecido até pelo Banco Central e por órgãos de fomento internacional.

Mas,  voltando  à  matéria,  para  garantir  aos  senhores  e  às  senhoras  a

inconstitucionalidade da mesma, o grande ministro Marco Aurélio Mello comentou-a

há alguns dias, deputado Durval Ângelo. Sem rodeio algum, o ministro foi claro: “Sou

um crítico ferrenho dessas ações. Penso que o Estado tem que funcionar com o seu

orçamento. Nós, brasileiros, já sofremos com uma carga tributária enorme.” E aqui

abro um parêntese, deputado João Leite: grande carga tributária, imposta sobretudo

pela atual presidente da República, fazendo com que a nossa economia se encontre

nesse desastre.
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Para onde vai esse dinheiro que o governador de Minas quer confiscar do cidadão?

Ele perguntou ao verdadeiro dono do dinheiro se ele autoriza esse confisco? Então,

meus amigos, minhas senhoras, vocês podem entrar para a história desta Casa por

terem tentado ajudar a impedir  que fossem cometidas inúmeras injustiças com os

mineiros, que não têm culpa da irresponsabilidade do atual  governo. Mas saibam

também que podem, senhores e senhoras, manchar a carreira e a história política

que cada um dos senhores conseguiu construir com muita luta e garra.

Votemos com a nossa consciência. Não nos deixemos levar pelas promessas que o

atual governo, com certeza, deve ter feito a cada um dos senhores e das senhoras,

ao oferecer-lhes inúmeras benesses. Tenho certeza de que a consciência de cada um

é maior que essas promessas, e, daqui a algumas horas, este painel mostrará aos

mineiros que esta Casa disse “não” a esse confisco irresponsável do atual governo.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado João Leite.

O deputado João Leite*  –  O nosso líder,  deputado Gustavo Corrêa,  trouxe um

encaminhamento aqui que me entristeceu. Lembro-me do meu primeiro mandato na

Assembleia Legislativa, quando a bancada do PSDB se reuniu – éramos oito – para

escolher os presidentes de três comissões que indicaríamos. Aqueles deputados mais

experientes – Wanderley Ávila, Péricles Ferreira, Arnaldo Penna, Miguel Martini – que

constituíam a nossa bancada disseram-me que me dariam a presidência da melhor

comissão da Assembleia. Fiquei muito animado e feliz. Falei que era a Comissão de

Constituição e Justiça, que para todos sempre é a melhor comissão, por onde entram

os projetos da Assembleia Legislativa, uma comissão de respeito. O PT conseguiu

desmoralizar a Comissão de Constituição e Justiça.

Está desmoralizada para mim. Temos o maior respeito quando apresentamos uma

matéria e chega a informação da comissão. É inconstitucional, deputado. A Comissão

de  Constituição  e  Justiça  vai  dar  bomba  nessa  matéria.  V.  Exa.  citou  o  parecer

anterior,  e  a  gente  sabe  quem  são  os  consultores.  Por  que  eles  não  foram  os

consultores  agora?  Por  que  mudaram  os  consultores  do  parecer  novo?  Só  para

terminar essa conversa da bancada do PSDB, aí perguntei: “Vou ser presidente da

Comissão de Educação da Assembleia?”. Porque era Esportes e Educação. “Não,

melhor ainda.” Qual seria? “Direitos Humanos. Você vai presidir a melhor comissão,
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que é Direitos Humanos”. Naquele tempo – não é, Durval? -, chamava-se Direitos e

Garantias Fundamentais. Foi ali que conheci o Durval Ângelo, fomos companheiros

naquela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais há 21 anos. Sofremos um

bocado. De cara, tivemos o Sidney Canguçu, tesoureiro do Banco do Brasil de Betim,

pendurado no pau de arara, na Furtos e Roubos. Foi uma parada. Está ganhando

agora uma grande indenização do Estado de Minas Gerais pelas torturas que sofreu.

Mas  que  autoridade  sobrou  para  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  da

Assembleia  Legislativa  aprovar  um  monstrengo  desse?  Olhem  a  situação  da

Assembleia  Legislativa:  o  povo  reclamando,  o  povo  gritando,  reclamando  da

obstrução da oposição na Assembleia Legislativa, a gente recebendo de todos os

lados manifestações contrárias,  o prefeito  de Belo  Horizonte  contra,  o prefeito  de

Contagem tenta por meio do partido dele aprovar, mas o partido já abandonou a luta

–  não  sei  por  que,  estavam  tão  gigantes.  Acho  que  é  medo,  não  é?  Medo  do

Pimentel, não é? Eles são assim mesmo. Queria que o presidente apurasse para nós,

deputado Gustavo Corrêa, porque agora há dois seguranças na sala de imprensa.

Eles vão controlando os jornalistas. É o fim, não é, gente? Dois seguranças na sala

de  imprensa  da  Assembleia  Legislativa?  Será  que  é  confusão?  Se  for  a  Polícia

Legislativa está correto ficar ali. Mas segurança dentro da sala de imprensa? Lamento

a desmoralização da comissão mais importante da Assembleia.

Mas  as  pessoas  vão  mandando as  coisas para  a  gente.  Eu não sabia,  mas  o

presidente da Prodemge, onde está o Sr. Gustavo Daniel Prado, filho do Otílio Prado,

que, como já falei, está na Secretaria da Fazenda, era sócio do Pimentel, e ganha

R$16.700,00 por mês, é o Sr.  Paulo Moura, que ganha R$13.800,00. A gente tem

acesso a isso no portal transparência. O filho de Otílio Prado é o diretor de negócios

da  Prodemge.  Não  vou  ficar  citando  os  salários  dos  outros  diretores  e

superintendentes, mas estão aqui. Mas quanto à diretoria de negócios, você entra no

portal transparência e não tem o salário. Está aqui, não tem quanto ganha o filho do

sócio do Pimentel, Gustavo Daniel Prado, que é filho de Otílio Prado. Do presidente,

Paulo  Moura,  está  aqui,  são  R$13.800,00.  O  chefe  da  assessoria  jurídica  ganha

R$12.543,00. De todos os outros tenho os valores aqui. Pode ser. De todos os outros,

tem o valor.  Mas o Sr.  Gustavo Daniel Prado ninguém sabe quanto ganha. Quem



2113
____________________________________________________________________________

paga são vocês. Tem de estar no portal transparência quanto um diretor da Prodemge

ganha.

Esse Gustavo Daniel  Prado é dono de um monte de  empresas  que receberam

dinheiro da campanha. São as empresas que receberam o dinheiro das consultorias

de Pimentel para a Fiemg. Descobrimos isso porque o Rogério Correia contou. O

Rogério  Correia  denunciou  o Pimentel  em 2011,  está  aqui,  e  contou tudo para  a

gente. Está aqui: “Pimentel recebeu R$400.000,00 de empresa do filho de seu sócio,

da QA Consulting”.

Esse Alexandre Allan Prado e Gustavo Prado, filho do Otílio Prado, que agora é

diretor  da  Prodemge,  eram  sócios  minoritários  de  Pimentel  na  P21,  Pimentel  21

Consultoria, OA Consulting, BBC, QAC e AAP. Esse homem era dono. Ele passou os

R$400.000,00, que parece que vieram da Fiemg, e veio assim atravessando... E aí,

homenageando  o  Livro  de  Eli, de  Hely  Tarqüínio,  o  Pimentel  fez  um  gancho

transoceânico para receber o dinheiro da Fiemg. As empresas do Sr. Gustavo Daniel

Prado  também  receberam  o  dinheiro  da  campanha.  Que  campanha  foi  essa  do

Pimentel? Que campanha foi essa? Se essa campanha for aprovada pelo TRE, fecha

também. Fecha também, porque isso nem é pedalada,  é gancho transoceânico a

campanha do Sr. Pimentel.

Queria dizer  ao Sr.  Spinelli:  cadê o  salário  do  Gustavo Daniel  Prado,  no Portal

Transparência, da Prodemge? Pimentel trouxe esse Spinelli lá de São Paulo. O cara

chegou aqui  para  achar  os  possíveis  roubos,  como gostam de falar,  do  governo

passado.

Lembrou aqui o líder Gustavo Corrêa, há sete meses estão aí, não fizeram nada.

Nada. Não fizeram nada. Só blá-blá-blá. Só blá-blá-blá. Há também um tal de fórum

regional, que são os  soviets, lembram? São aqueles conselhos sociais lá de Cuba.

Querem fechar a Assembleia Legislativa, o Parlamento. Os representantes de vocês

querem fechar isso aqui e ficar com os fóruns regionais. Imaginem que querem pegar

aquelas pessoas lá, e elas ficarão no lugar dos deputados. Eles não representam

Minas  Gerais,  mas querem que seja dessa maneira,  a única coisa que começou

agora.

Então, Sr. Spinelli, o senhor que veio de São Paulo para descobrir o que fizemos de
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errado e tal, bote no Portal Transparência, quanto – cadê a lista? – o Sr. Gustavo

Daniel Prado ganha. Ele já foi sócio do Pimentel. O pai dele, Otílio Prado, também foi

sócio do Pimentel. Otílio, sai daí. Sai daí, Otílio. O que você está fazendo aí? Spinelli,

tire o Otílio daí. O Spinelli veio para ver o governo passado, mas ele tem de ver este

governo. É um laranjal. É um laranjal, começando com a primeira-dama. A primeira-

dama  também  é  dona  de  empresa.  A primeira-dama recebe  dinheiro,  não  é?  É

também laranja. Nunca imaginamos que aconteceria isso em Minas Gerais.

Está aqui  a manifestação da frente mineira. A frente mineira e o nosso prefeito

Márcio Lacerda, que, com toda luta, faz um grande trabalho em Belo Horizonte sem

apoio do governo federal e, agora, sem apoio do governo do Estado, não é? Porque

ele  é  oposição.  O  PSB  já  saiu  do  Bloco  Independência.  Independência  de  quê?

Então, por fim, quero citar a fala do nosso prefeito Márcio Lacerda, que deve receber

toda a nossa solidariedade. Ele diz aqui que é um golpe na Federação. Quer dizer,

cadê a Federação, a repartição entre União, estados e municípios, se o Estado vem

com a sua mão forte e retira o dinheiro dos municípios? O mais grave é que está

cheio de ex-prefeitos aqui, acham que está certo. Parabéns, estão batendo palmas.

Os ex-prefeitos estão batendo palmas para isso. É o fim, não é, gente? É o fim da

Comissão de Constituição e Justiça. É o fim da Federação. É o fim desse Spinelli. Sai

daí também, Spinelli. Você não está vigiando nada. Bote quanto os caras ganham no

Portal Transparência. Sai daí, Otílio Prado. Sai, Pimentel.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  –  Sr.  Presidente,  deputados,  deputadas,  pelo

menos  agora  o  deputado Durval  Ângelo  não tirou  a  água.  Agora  nossa água foi

colocada aqui de volta, deputado Durval Ângelo. Ele e o cabeça-branca do deputado

Rogério  Correia  devem  estar  com  uma  saudade...  Eles  gostam  muito  de  ser

oposição, não é? Ser governo é ser vidraça. Devem estar numa saudade, deputado

João Magalhães. Estão morrendo de saudades.

Sr.  Presidente,  não  poderíamos  deixar  de  retornar  a  esta  tribuna.  Peguei  um

gancho na fala do ilustre deputado João Leite. O deputado Ulysses Gomes, do PT,

que é nosso 1º-secretário da Mesa, esteve aqui há cerca de 30 dias, depois que a
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revista Veja fez gravíssimas denúncias contra Fernando Collor Pimentel. Ele rasgou a

Veja, falou que a revista era mentirosa. Deputado João Leite, publicaram na Veja, na

IstoÉ, na Época, no Globo, na Folha, no Estadão a Operação Acrônimo. Trouxeram a

matéria do advogado de Fernando Pimentel, que foi desmentida. A matéria diz que o

argumento que ele utilizou para defender o governador e sua namorada não era um

argumento verdadeiro.

Dizem que a amiga do Bené, o famoso empresário Bené, teria pago as contas do

Fernando Pimentel e de sua namorada no  resort na Bahia. Depois veio o jornal  O

Globo.  Talvez  o  deputado  Ulysses  Gomes  tenha  de  rasgar  também  esse  jornal.

“Advogado de Fernando Pimentel agora diz que Bené, como é conhecido, pagou, em

2013, as despesas da viagem à Bahia”. Era a amiga, agora foi o próprio Bené quem

pagou.  A denúncia  é  gravíssima.  Esse  Bené  é  muito  bom.  Esse  moço  é  muito

benevolente. O Bené é muito benevolente.  Esta revista, deputado João Leite,  é a

Época.  Eu  já  a  exibi  da  tribuna  algumas  vezes.  “Casal  do  barulho.  Governador

Fernando Pimentel é apontado como chefe da organização de lavagem de dinheiro,

segundo a Polícia Federal”. A mulher dele recebia dinheiro de empresas ligadas ao

BNDES.

Então, Sr. Presidente, esse tipo de matéria nos traz uma preocupação ainda maior.

Muito maior porque o atual governador está sendo acusado pela imprensa de todo o

País,  e  obviamente  por  investigação  da  Polícia  Federal.  Certas  pessoas  não

acreditam muito na investigação da Polícia Federal, mas essa polícia já botou muitos

mensaleiros  na  cadeia.  Com certeza muitos  daqueles  que  estão  no petrolão  irão

também para a cadeia. Certamente a Operação Acrônimo trará revelações ainda mais

preocupantes.  Obviamente  o  atual  governador  quer  que a  matéria  seja  aprovada

rapidamente. Quer que seja aprovada a toque de caixa.

No  entanto  nós,  que  compomos  a  oposição  aqui,  na  Assembleia,  vamos  nos

revezar, enquanto houver espaço no Regimento Interno, e nos colocar diante do povo

mineiro para não permitir a aberração que é a aprovação desse PL 2.173, de autoria

do governador  Fernando  Collor  Pimentel,  do  PT.  O próprio  líder  do  governo,  em

correspondência  encaminhada  a  toda  a  sua  base,  disse  que,  enquanto  houver

brechas e condições de utilizar o Regimento Interno desta Casa, vamos permanecer
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na obstrução. E vamos permanecer na obstrução não apenas por fazer obstrução,

mas também porque, por diversas vezes, nos reunimos, estudamos a matéria com os

nossos consultores e os deputados que compõem o bloco de oposição, que também

são  advogados  ou  operadores  do  direito,  e  entendemos  que  essa  matéria  é

inconstitucional,  ilegal  e,  acima  de  tudo,  deputado  João  Leite,  imoral,  porque  o

governador Fernando Collor Pimentel, através desse subterfúgio, que é o projeto de

lei, quer abocanhar o dinheiro dos particulares.

A maior atrocidade, e por que estamos revezando na tribuna e estamos reafirmando

a todo momento, é que esse dinheiro, deputado João Magalhães, não é do poder

público. V. Exa. pode até votar a matéria por orientação política, mas dizer que ela é

constitucional e que tirar dinheiro do particular é algo que deixa o deputado satisfeito

ao votar é zombar da inteligência daqueles que estão nos acompanhando pela TV

Assembleia e pelas galerias.

A base do governo,  liderada pelos  deputados Durval  Ângelo,  Rogério Correia e

Agostinho Patrus, sabe que esse projeto é uma aberração jurídica, que esse projeto é

uma covardia que estão fazendo com o jurisdicionado, aquele que, depois de labutar

anos e anos no Poder Judiciário, tem um resultado favorável, ganha sua causa, mas

a Justiça determina que o dinheiro fique em depósito judicial. No momento em que o

advogado for levantar esse depósito judicial, que é o nome utilizado pelos advogados,

onde estará o dinheiro, deputado João Leite? Fernando Collor Pimentel foi lá e rapou

o tacho, levou tudo do cidadão, que é parte legítima no processo. Citei o caso do Dr.

Bretas,  um  advogado  que  defende  uma  pensionista,  de  99  anos,  que  tem  um

precatório para receber. A causa já se estende há 25 anos, e aí o Pimentel vai limpar

o caixa dos depósitos judiciais que estão guardados no banco. Aí os deputados da

base  do  governo  vêm,  deputado  João  Leite,  trazer  este  argumento,  que  mais

falacioso não há – olha, Deputado Gustavo Valadares: “nós estamos votando esse

projeto porque esse dinheiro está parado num banco e está rendendo juro para esse

banco”. Engraçado, eu sabia que o dinheiro era do particular. Do poder público ele

não é. Se não é do poder público, qualquer tentativa, projeto de lei ou qualquer outro

ato administrativo, para desviar o dinheiro para outro lugar é um crime.

Por  isso  tenho  insistido  na  tese,  deputado  Gustavo  Valadares,  do  crime  de



2117
____________________________________________________________________________

apropriação indébita. Não há outra palavra para classificar a atitude do governo. Na

CPI  da  telefonia  móvel,  por  diversas  vezes  nos  reunimos  com  os  sete  membros

dessa  comissão.  Também  nos  reunimos,  em  determinada  audiência,  com  os

proprietários das empresas de telefonia. Eles têm lá uma tal de cobrança indevida.

“O que é cobrança indevida?”, pensou o nosso José Alberto, que se encontra ali na

porta acompanhando a reunião. Na cobrança indevida o cidadão não gasta a conta. A

empresa manda  a  conta  com valor  bem  acima.  Se  você  não pagar,  ela  corta  o

telefone. Faço o mesmo raciocínio que fiz na CPI. Dizem que adotarão a cobrança

indevida, que é suave. Mas não é. É crime, é estelionato que eles praticam com o

consumidor de telefonia móvel. Aqui querem dizer que só estão pegando o dinheiro e

transferindo-o  do  depósito  judicial  para  o  caixa  único  do  Estado.  Mas  estão

transferindo dinheiro de quem? Do poder público? Não. Do Poder Judiciário? Não. Do

Legislativo?  Não.  Do  Executivo?  Não.  São  depósitos  judiciais  que  pertencem  ao

jurisdicionado,  ou seja,  ao  cidadão que tem demanda judicial  com litígio  entre as

partes, e o dinheiro está guardado, esperando o momento final da sentença para o

juiz  expedir  o  alvará  e  determinar  o  pagamento.  Aí,  o  que  o  Fernando  Collor

Pimentel... Alguém deve estar pensando por que estou chamando o governador de

Fernando Collor. É porque o Collor lembra o confisco da poupança, e o governador

está confiscando o dinheiro do particular para pagar despesas do Poder Executivo.

Vou concluir, presidente. Registro publicamente que hoje V. Exa. tem sido bastante

generoso conosco e conduzido de forma magistral esta reunião de sexta-feira, numa

tarde  tão  bonita,  com  as  galerias  recebendo  pessoas  exercendo  sua  cidadania

livremente,  usando  palavras  de  ordem,  conclamando,  questionando,  perguntando,

mas  exercendo  cidadania.  Nós,  da  oposição,  deputado  Gustavo  Corrêa,  líder  do

bloco, e deputado Gustavo Valadares, líder da Minoria, não arredaremos pé enquanto

tivermos  condições  de  utilizar  o  Regimento  Interno  desta  Casa.  Muito  obrigado,

presidente.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares – Fiz uma brincadeira com o colega Durval Ângelo,

quando subi à tribuna, perguntando se ele deu ordem para não me servirem água.

Isso deu um problemão para o menino que serve água aqui. Já o xingaram todo,
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coitadinho. Ele não tem culpa de nada. Foi uma brincadeira que fiz para desconstruir

essa reunião tensa que estamos tendo desde 14 horas. Podem culpar a Copasa, mas

o menino não tem culpa de nada. Estou aqui, de público, falando, e ele está ali. Já

ligaram de todo lugar desta Assembleia xingando o rapaz. Ele não tem culpa alguma.

Se alguém tem culpa, são o Durval e a Copasa. Então, quero, publicamente, pedir

perdão ao menino. Foi uma brincadeira. Não imaginei que gerasse tanta confusão. O

menino  está  servindo  direitinho,  a  água  está  muito  gelada,  muito  gostosa.  Não

mexam com o menino.

O presidente – Não se preocupe, porque Deus está mandando muita chuva em

tempo de seca. Então, há uma compensação, deputado. Pode ficar tranquilo quanto

às suas desculpas.

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

O deputado Durval Ângelo – Verificação de votação, Sr. Presidente.

O presidente – É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  –  Votaram  apenas  7  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação, nem para a continuação dos trabalhos. A presidência torna a votação sem

efeito  e  declara  prejudicado  o  requerimento  de  inversão  de  pauta  do  deputado

Sargento Rodrigues.

Encerramento

O presidente – A presidência  encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para a extraordinária de logo mais, às 18 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.
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ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  deputado  Rogério

Correia; aprovação – Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015; Questão

de Ordem;  Suspensão e  Reabertura  da  Reunião;  discurso do  deputado Sargento

Rodrigues; votação nominal do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno –

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015; votação nominal do projeto,

salvo emenda; aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; rejeição – Registro de

Presença  –  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  18/2015;

requerimento do deputado Antonio Lerin; votação do requerimento; rejeição; discurso

do deputado Antonio Lerin; encerramento da discussão; votação nominal do projeto;

aprovação – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.443/2015; requerimento

do  deputado  Antonio  Lerin;  votação  do  requerimento;  rejeição;  encerramento  da

discussão;  votação  nominal  do  projeto;  aprovação  –  Discussão,  em  2º  turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  1.915/2015;  Acordo  de  Líderes;  Decisão  da  Presidência;

requerimento do deputado Gustavo Valadares; votação do requerimento; aprovação –

Declarações  de  Voto  –  Discussão  e  Votação  de  Pareceres  de  Redação  Final:

Pareceres  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015,  do  Projeto  de

Resolução nº 18/2015 e do Projeto de Lei nº 2.443/2015; aprovação – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes –  Hely Tarqüínio  –  Lafayette de  Andrada – Ulysses  Gomes –

Alencar da Silveira Jr. – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antonio

Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – 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  Avelar  Oliveira  – Fábio Cherem –  Fred Costa – Geisa

Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares
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– 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  –  Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 18 horas, 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 Alencar  da Silveira Jr.,  2º-secretário,  procede à leitura da  ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 1.915 seja

apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015, do governador do Estado e

do  Tribunal  de  Justiça,  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. A Comissão
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de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em

1º turno.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. suspendesse

a reunião por 2 minutos para entendimentos.

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.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* – Presidente, para deixar os ilustres deputados

tranquilos, são apenas 5 minutos de encaminhamento.

Na verdade, deputados Durval e Rogério, é bom conferir se a base de governo se

recompôs, porque precisamos do mínimo de 39 deputados no Plenário. Se vamos ser

derrotados,  que seja no  voto,  não podemos ser  derrotados  de outra  maneira,  ao

arrepio. Aqueles que querem votar contra o povo de Minas Gerais digitarão “sim”, e o

painel mostrará quem está votando contra o povo. Eu tenho certeza de que votarei

“não”, porque esse projeto é algo que nunca vi na Assembleia. Em 16 anos e 5 meses

de mandato, deputado João Leite, nunca vi um projeto ao arrepio da lei como esse.

Mesmo  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  no  ano  passado,  tendo  decidido

contrariamente a um projeto de igual teor, deputado Dalmo, os deputados da base

continuam  entendendo  que  o  projeto  é  bom.  De  uma  coisa  tenho  certeza.  Os

deputados que compõem a base de governo hoje estão calejados de saber que o

projeto é inconstitucional. Isso é fato. O deputado tem de dizer que sabe que o projeto

é inconstitucional,  mas que a decisão é política.  Aí,  tudo bem, se é uma decisão

política, que arquem com as consequências na hora em que reencontrar o eleitor nas

urnas no próximo pleito. Nós, do Bloco Verdade e Coerência, sabemos como vamos

votar. Vamos votar “não”.

Presidente, continuo reafirmando que esse projeto é uma covardia com o dinheiro
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do particular.  Há deputados que estão coçando a cabeça,  porque vêm de alguns

municípios grandes, que têm depósitos judiciais, e não saberão o que explicar para

os eleitores.

Imaginem  o  deputado  de  uma  cidade  do  tamanho  de  Uberaba,  Uberlândia,

Valadares, Montes Claros, Ipatinga, Contagem, Juiz de Fora – há uma bancada boa

aqui, de Juiz de Fora. Como esse deputado vai explicar que ele está votando para

tirar dinheiro do município dele? Os depósitos judiciais que iriam para o município vão

para o caixa único do Estado, deputado João Leite. Deputado só tem medo do eleitor

na cola dele, cobrando.

Então, há deputado aqui que está assim, perguntando: como eu voto agora essa

matéria?  Imaginem. Há deputado aqui  de  Patos  de  Minas.  Como ele  explica  em

Patos de Minas que ele tirou o dinheiro do munícipe e entregou para o Estado? Já

que os municípios estão tão ricos, não é, deputado João Leite? Deve ser isso.

Particularmente,  a  minha  preocupação,  enquanto  deputado  e  morador  de  Belo

Horizonte,  não é  nem  com o Município  de  Belo Horizonte  em  si,  mas é  com as

velhinhas. É com a velhinha, que, como o advogado disse ontem, na OAB, está há 25

anos com um processo. A mulher tem 99 anos de idade, e os deputados vão falar

assim:  “Fernando  Collor  Pimentel,  estou  te  entregando  o  depósito  judicial  dessa

senhora de 99 anos. E o senhor limpa os R$6.000.000.000,00 de depósito judicial

para  resolver  os  problemas  do  senhor,  do  Estado”.  Essa  velhinha?  Mande-a  ver

navios. São 25 anos de processo judicial. Deixe essa velhinha para lá. Para que ela

vai precisar desse dinheiro? Fernando Collor Pimentel precisa de muito mais, muito

mais  no  Poder  Executivo.  Ele  quer  fazer  obras,  ele  quer  distribuir  verbas  a  sua

companheirada, quer distribuir  verbas à base de governo.  É isso que o Fernando

Pimentel vai fazer. É isso que ele vai fazer, confiscar o dinheiro do particular.

Alguns  aqui,  que são advogados,  devem estar  preocupados;  alguns,  que  ainda

estão  exercendo  a  advocacia.  “Eu  voto  aqui”,  e  amanhã,  quando  for  levantar  o

dinheiro  para  o  cliente  cuja  causa  ele  venceu,  onde  está  o  dinheiro?  Fernando

Pimentel levou e botou no caixa único.

Eu disse,  deputado João Leite,  se Deus assim me permitir,  no domingo estarei

publicando o  meu artigo:  “Legislar  ou  prostituir”.  Vai  ser  um bom  artigo,  e  tenho
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certeza de que V. Exa. vai ler e vai replicar porque, infelizmente, nesses 16 anos e 5

meses de mandato, eu nunca vi algo assim. Eu nunca vi um deputado ter coragem de

tomar o dinheiro do particular e entregar para os cofres do Estado. É muita covardia.

É covardia o que os senhores e as senhoras deputadas, que compõem a base de

governo, estão fazendo com o cidadão.

Mas, com certeza, as nossas vozes, deputado João Leite, estão sendo gravadas,

as nossas vozes estão chegando, se o Rodrigo Lucena, diretor de Comunicação, não

tirar a TV do ar, de novo, ou tirar a TV da internet, como ele fez mais cedo. E quando

a gente fala o nome dele aqui, ele desce correndo e fala: “Não, deputado, não fui eu,

não”. Só que a gente sabe que foi. Ele é que é diretor, ele é quem pode tirar do ar.

Mas  nós estaremos  aqui,  deputado João Leite,  conscientes,  com a  consciência

tranquila, de que estamos fazendo todo o possível para dizer aos deputados da base

de governo: olhem, senhores e senhoras deputadas, vocês estão tirando dinheiro do

particular.

E aqui trago novamente aquela lembrança, em relação a do rei João Sem-Terra,

depois  da  morte  de  Ricardo Coração de Leão,  quando ele  assume o  trono.  É a

mesma coisa: o cidadão paga, paga imposto, paga taxa, paga todos os tributos, e aí

vêm os deputados estaduais,  que não têm competência para legislar a matéria,  e

arrancam o dinheiro, o último centavo do particular.

Avisei a vocês que iríamos até o último limite que o Regimento Interno permitisse.

Conseguimos chegar com a reunião até as 18 horas, vencendo a base de governo

através do dispositivo regimental.

Vou encerrar,  Sr.  Presidente. Quero registrar  meu agradecimento a V.  Exa. pela

condução  dos  trabalhos,  sempre  paciente.  Se  não  fosse  V.  Exa.  a  conduzir  os

trabalhos desta Casa dessa forma, com certeza a base de governo tomaria outra

bomba aqui. Mas V. Exa. é hábil, paciente, sabe conduzir o processo nesta Casa.

Repito, V. Exa. é que consegue manter a harmonia neste Plenário. Se não fosse V.

Exa., o PT não aprovaria nada aqui.

Lembrem, Srs. Deputados e Sras. deputadas, os senhores entrarão para a história

deste Parlamento como os deputados estaduais e deputadas estaduais que retiraram

o dinheiro  do  bolso  do  particular  e  o  entregaram ao governador  Fernando Collor

Pimentel.



2124
____________________________________________________________________________

O presidente  –  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães  –  Arnaldo Silva  –  Bosco –  Cabo Júlio  – Cássio  Soares  –  Celinho do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro –

Doutor Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira –

Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa –

Isauro Calais  – Ivair  Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela –

Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho –

Paulo Lamac – Professor  Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

– Registram “não”:

Alencar da Silveira Jr. – Dalmo Ribeiro Silva – Fabiano Tolentino – Gustavo Corrêa

– Gustavo Valadares – João Leite – João Vítor Xavier – Sargento Rodrigues.

O deputado Douglas Melo – Sr. Presidente, meu voto é sim.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram “sim”  50  deputados.  Votaram “não”  8

deputados. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.173/2015 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015, do governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  6.084,  de  15/5/1973,  que  dispõe  sobre  a  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de

Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da
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Emenda nº 1. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto, salvo emenda.

– Registram “sim”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães  –  Arnaldo Silva  –  Bosco –  Cabo Júlio  – Cássio  Soares  –  Celinho do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva

– Dirceu Ribeiro  – Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire –  Duarte Bechir  –  Durval

Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem –

Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon

Franco  –  Hely  Tarqüínio  –  Inácio  Franco  –  Iran  Barbosa  –  Isauro  Calais  –  Ivair

Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio

Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor

Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis –

Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

– Registram “não”:

Alencar da Silveira Jr. – João Leite – João Vítor Xavier.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  51  deputados.  Votaram  “não”  3  deputados.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Dalmo Ribeiro Silva – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares

– João Leite – João Vítor Xavier – Sargento Rodrigues – Wander Borges.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  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 – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado

– Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira –
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Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio –

Inácio Franco – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente  –  Votaram  “sim”  8  deputados.  Votaram  “não”  49  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.020/2015 na forma original. À Comissão de Administração Pública.

Registro de Presença

O presidente – A presidência registra a presença, em Plenário, do deputado federal

Diego Andrade.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  18/2015,  da  Mesa  da

Assembleia, que dispõe sobre estrutura de cargos de provimento em comissão de

recrutamento amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e

dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Vem

à Mesa requerimento  do  deputado Antonio  Lerin em que  solicita  o adiamento  da

discussão do  Projeto  de  Resolução nº  18/2015.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Rejeitado. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado

Antonio Lerin.

O deputado  Antonio  Lerin*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

chegou  ao  nosso  conhecimento  um  projeto  da  Mesa,  Projeto  de  Resolução  nº

18/2015,  que dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de

recrutamento amplo do quadro de pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e

dá outras providências.

Apresentei  um  requerimento  à  Mesa  solicitando  o  adiamento  da  discussão  do

Projeto nº 18/2015, e o Plenário o rejeitou. Então, temos que discutir esse projeto

para colocá-lo em votação. É um projeto que atende aos interesses dos funcionários

concursados, abrindo 29 vagas para preenchimento de forma imediata e 41 vagas a

serem preenchidas a partir de janeiro de 2017. Gostaria de me posicionar contra esse
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projeto,  não pela  nomeação  dos  concursados,  mas por  um  erro  que existe  nele.

Gostaria de saber do presidente da Casa se ele mantém esse erro no projeto ou se

ele pode retirá-lo.

O presidente – Registrem-se as palavras do deputado Antonio Lerin. Pode continuar

com o seu pronunciamento.

O deputado Antonio Lerin* – Eu fiz uma pergunta a V. Exa.

O presidente – Eu não sou inquirido por V. Exa.

O deputado Antonio Lerin* – Perfeitamente, Sr. Presidente.

O que se destaca aqui no Projeto de Resolução nº 18… Pois não, senhor líder?

O  deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  –  Só  quero  dizer  que  a  Mesa  não  é

inquirida da tribuna por deputado nenhum, não só pelo deputado Antonio Lerin. O

deputado se dirige aos deputados, e hoje, com a TV Assembleia, graças ao deputado

Alencar da Silveira Jr., também ao público que nos acompanha.

O deputado Antonio Lerin* – O Projeto de Resolução nº 18 gerará um acréscimo,

alterando  o  VL-56  para  o  VL-57,  de  R$12.770,00.  Se  multiplicarmos  esses

R$12.770,00  por  12  meses,  mais  13º  salário,  mais  férias,  dá  uma  soma  de

aproximadamente  R$180.000,00  por  mês.  Se  multiplicarmos  isso  por  83

parlamentares – 77 desta Casa mais 6 secretários de Estado –, haverá uma despesa

de aproximadamente R$18.000.000,00 anuais. A situação que o País vive exige que

esta Assembleia cumpra este momento.

Sr.  Presidente, querem chamar os concursados, vamos chamar, mas sou contra

manter esse erro no projeto, que dá mais R$12.770,00 a cada gabinete dos senhores

parlamentares. Vivemos um momento difícil, em que há gente morrendo nas filas dos

hospitais.  E,  desses  R$18.000.000,00,  em  quatro  anos  haverá  um  gasto  de

aproximadamente R$70.000.000,00.  A Casa tem de dar  o exemplo.  Acabamos de

votar um projeto em que o governo busca R$6.000.000.000,00 para ajudar a manter o

Estado, ajudar a honrar seus compromissos. E nós, deputados, queremos cobrar do

governador  as  nossas  emendas,  os  nossos  convênios,  atender  às  demandas  da

nossa região. Aí o governador fala que não tem dinheiro. Agora a maioria absoluta

desta  Casa  votou  favoravelmente  a  esse  projeto  que  soma  mais  de

R$6.000.000.000,00 para o Estado. Com certeza agora atenderá às reivindicações do

povo mineiro.
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Sr.  Presidente,  a  Assembleia,  ano  passado,  tinha  um  orçamento  de  mais  de

R$800.000.000,00; este ano há uma projeção de R$1.200.000.000,00. Por que não

fazemos  uma economia  e  devolvemos  esse  dinheiro  ao  governo  para  ajudar  as

instituições que precisam? Fiquei aqui a semana toda assistindo ao depoimento dos

nobres  parlamentares:  “Onde  estão  a  D.  Maria,  o  Sr.  João,  que  estão  perdendo

dinheiro?”. Isso porque votamos aqui o dinheiro do Judiciário. Agora, onde estão a D.

Maria  e  o  Sr.  João,  que  verão  a  Assembleia  gastar,  nos  próximos  quatro  anos,

R$70.000.000,00, dando mais R$12.770,00 a cada gabinete parlamentar?

Entendo que cada um aqui foi eleito com o voto do povo, e cada um tem o direito de

se manifestar,  então  estou  aqui  me manifestando,  defendendo  o  povo  de  Minas,

dizendo que não há necessidade de se votar esse projeto do jeito que está, porque

gastaremos aqui R$70.000.000,00 nos próximos quatro anos. Sei da melhor intenção

de cada um dos senhores deputados, mas este não é o momento. O País vive uma

crise; o povo está cortando na carne para manter as despesas da família. Aí vem a

Assembleia,  no  apagar  das  luzes,  votar  um  projeto  aumentando  mais

R$70.000.000,00 em quatro anos?

Então, fica aqui,  Sr.  Presidente, o meu posicionamento contrário a esse projeto.

Gostaria que V. Exa. revisse essa situação e tirasse esse erro. É inadmissível eu ver

na  minha  cidade,  Uberaba,  um  hospital  de  prevenção  do  câncer  sendo  fechado

porque não tem recursos,  porque o  Estado fala  que não tem dinheiro.  Aí  vem a

Assembleia com R$1.200.000.000,00.

Gente, vamos pôr a mão na consciência. Peço a confiança de cada um de vocês.

Sei que muitos aqui não estão satisfeitos com o meu pronunciamento, mas temos de

ter postura, posicionamento e temos de honrar os compromissos que fazemos nesta

Casa. Podem ter a certeza de que minha voz não se calará. No momento oportuno

vou trazer novo posicionamento ao povo mineiro. Muito obrigado.

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 parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Arlete

Magalhães  –  Arnaldo Silva  –  Bosco –  Cabo Júlio  – Cássio  Soares  –  Celinho do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva

– Dirceu Ribeiro  – Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire –  Duarte Bechir  –  Durval

Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem –

Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marcio  Santiago  –  Noraldino  Júnior  –  Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –

Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Sargento  Rodrigues  –  Thiago Cota  –  Tiago

Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

– Registra “não”:

Antonio Lerin.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  48  deputados.  Votou  “não”  1  deputado.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº 18/2015. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.443/2015, da Mesa da Assembleia,

que dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras

providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa

requerimento do deputado Antonio Lerin em que solicita o adiamento da discussão do

Projeto  de  Lei  nº  2.443/2015.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Rejeitado.

Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu

Ribeiro  – Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo –

Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de

Avelar  Oliveira – Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta – Glaycon Franco – Gustavo

Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro

Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – Léo Portela –

Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –

Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –

Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

– Registra “não”:

Antonio Lerin.

O deputado Bosco – Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”.

O deputado Wander Borges – Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”.

O presidente  –  Estão  computados.  Votaram  “sim”  53  deputados.  Votou  “não”  1

deputado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.443/2015. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.915/2015, do governador do Estado,

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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno.

– Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A  totalidade  dos  líderes  com  assento  nesta  Casa  acordam  seja  recebido

requerimento  do  deputado  Gustavo  Valadares  em  que solicita  o  adiamento  da

discussão do Projeto de Lei nº 1.915/2015.
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Sala das Reuniões, 10 de julho de 2015.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 10 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares em que

solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 1.915/2015. Em votação, o

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

encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Declarações de Voto

O deputado Gustavo Corrêa – Boa noite. Subo a esta tribuna e confesso a V. Exas.,

pedindo perdão por minhas palavras, que hoje V. Exas. ajudaram a construir, quem

sabe, a maior mancha já feita nesta Casa. V. Exas. deram autonomia ao governador

do Estado de Minas Gerais para que se aproprie indevidamente de recursos que não

lhe  pertencem.  Digo  àqueles  parlamentares  que  aqui  não  se  encontravam  no

encaminhamento  desse  projeto  que  fiz  questão  de  arrolar  mais  de  oito  artigos,

deputado  Emidinho  Madeira,  em  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  através  de

inúmeros  ministros,  que  aqui  citei,  afirmou  claramente  a  inconstitucionalidade  da

referida matéria. Destaco dois pontos que, na minha opinião são fundamentais.  O

primeiro é o artigo que diz claramente que essa matéria que V. Exas. infelizmente

votaram é tipicamente processual. Sendo assim, cabe apenas à União legislar sobre

ela. O segundo ponto, para o qual chamo a atenção de todos os parlamentares – e

volto a dizer que V. Exas. sujaram a imagem desta Casa –, é o art. 170, em que fica

clara  a  agressão  ao  direito  à  propriedade  dos  titulares  dos  depósitos  judiciais,

deputado Antonio Lerin.  O que quero dizer  com isso? Deputado Duarte  Bechir,  o

governador está pegando o dinheiro da D. Maria, que trabalhou durante anos para

conseguir montar a sua padaria. E o Zezinho, de Campo Belo, que é proprietário do

imóvel,  resolveu  aumentar  o  valor  do  aluguel,  em  vista  sobretudo  dos  equívocos

cometidos pela atual política econômica do País. Então, eles depositaram o dinheiro

em juízo. Felizmente, como gostaria que acontecesse em grande parte das ações no

Poder  Judiciário,  os  dois  chegaram  a  um  acordo,  e  encerrou-se  a  demanda.

Deputado Wander Borges, quando eles resolveram sacar o dinheiro que pertence a
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ambos, pasmem V. Exas., o gato o comeu. Não; o governador, com a sua mãozinha,

rapou o tacho. Coitada da D. Maria! Ela e as suas futuras gerações terão de trabalhar

por muitos e muitos anos para reaver o seu dinheiro. Todos sabem do respeito e da

admiração  que  tenho  pelos  parlamentares,  pois  ninguém  chega  a  esta  Casa  de

paraquedas.  Todos  os  que  aqui  estão  lutaram,  batalharam  e  fizeram  algo  para

justificar os votos que obtiveram nas últimas eleições, mas confesso a V. Exas. que,

tenho certeza, este parlamentar dormirá tranquilamente. Quando eu chegar em minha

casa hoje, tenho certeza, deputado Agostinho Patrus Filho, que porei a minha cabeça

no  travesseiro  e  dormirei  tranquilo,  sabendo  que  a  oposição  utilizou  todos  os

instrumentos regimentais possíveis para impedir  o confisco do dinheiro dos outros

que  o  governador  propôs.  Tenho  a  certeza  também  de  que  propostas  das  mais

diversas foram feitas e de que V. Exas., que se deixaram levar pela pressão que o

governador fez, não dormirão de forma tranquila, porque quem ama e gosta de Minas

teria votado “não”. Volto a dizer que V. Exas. sujaram a imagem desta Casa nesta

noite.

O deputado Bosco – Sr. Presidente, deputado Adalclever Lopes, caros deputados e

caras deputadas, quero primeiramente parabenizá-lo pela forma como V. Exa. e a

Mesa conduziram os trabalhos durante  toda esta semana.  Houve várias  reuniões

exaustivas. Prevaleceu aqui  a democracia.  A oposição teve  a  oportunidade de se

expressar e discutir o projeto; e a situação, a tranquilidade e a serenidade de votar e

aprovar esse projeto em favor não do governador Pimentel, mas, acima de tudo, de

Minas  Gerais,  porque  nós  sabemos  das  dificuldades  que  Minas  tem  enfrentado,

sobretudo, com a diminuição de receita. É dinheiro que está faltando na saúde, na

educação  e  para  o  próprio  pagamento  dos  servidores  públicos  do  Estado.  Caro

presidente Adalclever Lopes, saio desta reunião concluindo esta semana de trabalhos

com  a  consciência  muito  tranquila  de  que  votamos  em  favor  do  povo  de  Minas

Gerais.  A  partir  da  semana  que  vem  o  Estado  poderá  contar  com  mais  de

R$6.000.000.000,00  no  seu  orçamento  a  ser  investido  na  saúde,  que,  conforme

sabemos, está necessitando tanto, assim como na educação, em que está faltando

tanto. Sr. Presidente, quero cumprimentar todos os parlamentares, parlamentares da

base,  que,  de forma conjunta e por  entenderem a necessidade de Minas Gerais,

votaram favoravelmente ao projeto que possibilitará esse incremento na receita do
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Estado.  Caro  presidente  Adalclever,  como  deputado  de  segundo  mandato  nesta

Casa, já tive a oportunidade, no mandato passado, de ver à frente desta Mesa um

presidente que também administrou com muita lisura, muito espírito de serviço, muita

competência que foi Dinis Pinheiro. Quero dizer-lhe que V. Exa. também não está

fazendo  diferente,  pois,  apenas  em  seis  meses,  já  mostrou  a  que  veio  e  tem

conduzido os trabalhos desta Casa com muita lisura, devoção, dedicação e, acima de

tudo, muito respeito aos deputados e às deputadas desta Casa e aos servidores.

Tenho  ali  a  minha  equipe  de  trabalho  do  gabinete  que  tem  dito,  constante  e

incansavelmente,  da  alegria  e  da  satisfação  dos  servidores  desta  Casa  por  esta

gestão  que  tem  à  frente  o  presidente  Adalclever  Lopes.  Portanto,  em  nome dos

deputados  e  dos  servidores  desta  Casa,  parabéns.  Espero  que  V.  Exa.  continue

conduzindo  os  destinos  desta  Casa  com  discernimento  e,  acima  de  tudo,

competência.  Conte sempre conosco, presidente. Vamos em frente,  porque Minas

precisa  caminhar  para  frente.  É  da  forma  como  conduzimos  aqui  hoje  que

apontaremos, realmente, o rumo que Minas tem de tomar. Muito obrigado. Boa noite

a todos.

O deputado Paulo Lamac – Presidente, obrigado. Da mesma forma que o deputado

Bosco e vários outros que tiveram não apenas o dia de hoje mas esta semana inteira

de atividades  intensas  nesta  Casa,  gostaria  de  manifestar  minha  admiração pela

forma firme e decidida como V. Exa. vem conduzindo os trabalhos desta Assembleia,

de  maneira a não deixar  dúvida  tanto sobre o cumprimento  do  nosso Regimento

Interno quanto sobre a visão da Mesa em relação à gestão desta Casa. Gostaria de

consignar os nossos cumprimentos,  pela forma como V. Exa.  vem conduzindo os

nossos trabalhos. Presidente, caros colegas, nosso líder Durval,  gostaria ainda de

deixar aqui registrado que, cada vez que um cidadão mineiro ou uma cidadã mineira,

uma  empresa  ou  uma  pessoa  jurídica  demandarem  na  Justiça,  tiverem  a

oportunidade de cumprir uma demanda judicial e fizerem o saque dos seus haveres,

fizerem a retirada de um depósito judicial,  devem se lembrar das afirmativas aqui

feitas nesta semana, durante a tramitação desse projeto. Cada vez que um cidadão

conseguir  retirar  sem  problemas  –  é  isso  que  vai  ocorrer  –  o  seu  dinheiro,  que

porventura estiver depositado sob a guarda do nosso Tribunal de Justiça, deve se

lembrar  do  terrorismo  que  tentou  se  estabelecer  na  Assembleia  Legislativa  e  na
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população de Minas Gerais. Cada vez que qualquer cidadão sacar o dinheiro que

está  depositado  judicialmente,  estará  desmentindo  aqueles  e  aquelas  que  aqui

afirmaram  levianamente  que  os  cidadãos  e  os  municípios  estariam  prejudicados.

Cada vez que um município conseguir recuperar um recurso ali depositado, cada vez

que um cidadão ou uma empresa obtiver o que é justo e que está sob a guarda do

Estado, caso o banco esteja quebrado, quem terá de responder? O Estado. Cada vez

que  houver  um  saque,  que  se  lembrem,  que  desmintam  contundentemente  as

afirmativas  levianas aqui  feitas  contra  o  governo do Estado,  contra  o  Tribunal  de

Justiça e, principalmente, contra o governador Fernando Pimentel, que está tomando

uma  medida  responsável,  respeitando  os  recursos  de  cada  cidadão  e  as

necessidades do Estado. Cada vez que for feito um saque dos depósitos judiciais do

Estado,  que  cidadãos,  empresários  e  prefeitos  se  recordem  das  afirmativas  aqui

feitas, porque o fluxo de entrada e saída demonstra que não vão faltar recursos para

pagar a ninguém. Pelo contrário, esse fundo aumenta mês a mês, ano a ano e assim

tende a continuar.  Que todos se lembrem e se recordem, cada vez que houver o

saque de um depósito judicial, de que nem sempre o terrorismo que se tenta fazer

com a população de Minas Gerais deve ser levado a sério. Nesse caso, quem viver

verá.  Cidadão,  pode  sacar  tranquilamente  o  seu  recurso  do  depósito  judicial  na

semana que vem, no mês que vem, no decorrer do ano, porque certamente o recurso

não vai  faltar.  O projeto  é absolutamente claro quanto  à forma como se dá essa

gestão e absolutamente seguro para todos os que recorrerem à Justiça de Minas

Gerais. Presidente, gostaria de agradecer a V. Exa. e de parabenizá-lo pela condução

dos trabalhos, bem como a todos os parlamentares.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

– A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.173/2015 (À sanção), do

Projeto de Resolução nº 18/2015 (À promulgação) e do Projeto de Lei nº 2.443/2015

(À sanção).

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira,

dia 13, às 16 horas, e para a extraordinária na mesma data, às 18 horas, nos termos
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dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE GUSTAVO GASTÃO CORGOSINHO

CARDOSO PARA MEMBRO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ARSAE, EM 27/5/2015

Às  14h23min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Cristiano Silveira  e Glaycon Franco,  membros da  supracitada comissão.  Havendo

número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Gil  Pereira,  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. Registram-se as candidaturas dos deputados Cristiano Silveira para

o  cargo  de  presidente  e  Glaycon  Franco  para  vice-presidente.  Submetidas  as

candidaturas, cada uma por sua vez, à votação pelo processo nominal, ambos são

eleitos por unanimidade. Ato contínuo, o presidente  ad hoc faz a proclamação dos

eleitos e declara empossado como presidente o deputado Cristiano Silveira, a quem

passa  a  direção  dos  trabalhos.  O  deputado  Cristiano  Silveira  agradece  os  votos

recebidos, declara empossado como vice-presidente o deputado Glaycon Franco e,

em seguida, avoca a si a relatoria da Indicação nº 13/2015. 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.

Cristiano Silveira , presidente – Gil Pereira – Professor Neivaldo.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MÁRCIO DA SILVA BOTELHO PARA

DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA –, EM

20/5/2015

Às  9h6min,  comparecem na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Antônio  Carlos

Arantes, Inácio Franco e Durval Ângelo (substituindo o deputado Rogério Correia, por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a
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reunião e,  em virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado Inácio  Franco,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a proceder a arguição pública do Sr. Márcio da Silva Botelho, indicado para o

cargo de diretor-geral  do Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  –  Ima –,  a  apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Registra-se

a presença dos deputados Rogério Correia e Dalmo Ribeiro Silva, bem como a saída

do  deputado  Durval  Ângelo.  A presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da

comissão para ouvir o indicado e proceder sua arguição pública, conforme consta nas

notas taquigráficas. O presidente retoma os trabalhos ordinários da comissão. Passa-

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  no  turno  único,  da  Indicação  nº

12/2015  (relator:  deputado  Inácio  Franco).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione  Pinheiro  e  o  deputado  Bosco,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Bosco, 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 apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento de correspondência publicada

no Diário do Legislativo em 23/05/2015, da presidência da assembleia informando o

não recebimento do Requerimento nº 1.682/2015, desta comissão,  nos termos do

inciso IV do art. 173 do Regimento Interno. O presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores a deputada e o deputado
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mencionados  entre  parênteses:  Projeto  de  Lei  nº  1.124/2015  no  1º  turno  (Ione

Pinheiro), Projeto de Lei nº 347/2015 no 1º turno (Wander Borges).

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 o Projeto de Lei nº 730/2015, em turno único. Votaram

"sim" as deputadas Cristina Corrêa e Ione Pinheiro e o deputado Bosco.

Ficou acordada entre os membros da Comissão a alteração do horário da reunião

ordinária desta comissão para as 15 horas, às quartas-feiras, mantido mesmo local.

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 – Ione Pinheiro – Cristina Corrêa.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda

(substituindo o deputado João Magalhães, por indicação da liderança do BMM), Tiago

Ulisses (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança

do BCMG),  Durval  Ângelo  (substituindo o  deputado  Cabo Júlio,  por  indicação da

liderança do BMM) e a deputada Marília Campos (substituindo a deputada Cristina

Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  Comissão  de

Administração Pública; os deputados Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda, a deputada

Marília Campos (substituindo o deputado Arnaldo Silva, por indicação da liderança do

BMM) e o deputado Durval  Ângelo (substituindo o deputado Rogério Correia,  por

indicação da liderança do BMM), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.  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  12h49min  são
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reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  deputados  Gustavo  Corrêa,  Geraldo

Pimenta (substituindo o deputado João Magalhães,  por indicação da liderança do

BMM), Tiago Ulisses (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação

da liderança do BCMG) e Glaycon Franco (substituindo o deputado Fábio Cherem,

por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  Comissão  de  Administração

Pública;  os  deputados  Tiago  Ulisses,  Geraldo  Pimenta  (substituindo  o  deputado

Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do BMM), Gustavo Corrêa (substituindo

o  deputado  Felipe  Attiê,  por  indicação  da  liderança  do  BCV),  e  Glaycon  Franco

(substituindo  o  deputado  Thiago  Cota,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),

membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  O  presidente

declara aberta a reunião e prorroga os trabalhos até às 15 horas. Suspende-se à

reunião. Às 14h1min são reabertos os trabalhos com a presença da deputada Cristina

Corrêa  e  dos  deputados  Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio  e  Gustavo  Corrêa,

membros  da  Comissão  de  Administração  Pública;  os  deputados  Tiago  Ulisses,

Rogério Correia, Professor Neivaldo (substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por

indicação da liderança do BMM), Cabo Júlio (substituindo o deputado Arnaldo Silva,

por indicação da liderança do BMM), Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Felipe

Attiê, por indicação da liderança do BCV) e Agostinho Patrus Filho (substituindo o

deputado Thiago Cota, por indicação da liderança do BCMG), membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes também os deputados

Durval Ângelo e Geraldo Pimenta. 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 Fiscalização Financeira, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça  (relator:  deputado Tiago

Ulisses).  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Tiago Ulisses – Roberto Andrade – Durval Ângelo –

Felipe Attiê.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,

Inácio  Franco e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da  supracitada comissão.  Está

presente também o deputado Dilzon Melo. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Fabiano Tolentino, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  Inácio  Franco,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a crise hídrica e

a necessidade de reservação da água junto aos irrigantes da região Noroeste e a

discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O  presidente  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Delvito Alves da Silva Filho, prefeito municipal

de  Unaí;  José  Lucas  da  Silva,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Unaí;  Carlos

Alberto  de  Oliveira,  assessor  de  Meio  Ambiente  da  Federação  da  Agricultura  e

Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Faemg  –,  representando  o  Sr.  Roberto

Simões,  presidente  dessa  federação;  Álvaro  de  Moura  Goulart,  coordenador  da

Empresa de Assistência  Técnica  e  Extensão Rural  do  Estado de Minas  Gerais  –

Emater  –,  representando o  Sr.  Amarildo Kalil,  presidente  dessa empresa;  Ricardo

Rodrigues  de  Carvalho,  superintendente  da  Superintendência  Regional  de

Regularização  Ambiental  –  Supram  Noroeste  de  Minas;  Luiz  Ronaldo  Carvalho,

subsecretário  de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Agrário; Altir de Souza Maia, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí,

que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, coautor do requerimento

que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais, em seguida concede a

palavra aos deputados Inácio Franco e Antônio Carlos Arantes, coautores, 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:
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nº  2.122/2015,  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  viabilizada  a

construção da rodovia LMG-658, de aproximadamente 100km, ligando a BR-251 à

BR-040, informando oportunamente a disponibilidade da sociedade civil de Unaí para

participar  da  parceria  público-privada  (PPP)  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  28km,  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 – PAI-MG –,  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, de 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

Desenvolvimento  Agrário  pedido  de  providências  para  que  sejam  implementados

sistemas  de  fornecimento  de  água  para  atendimento  dos  assentados  de  reforma

agrária da região noroeste do Estado;

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  – Anvisa – pedido  de  providências  solicitando 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;



2141
____________________________________________________________________________

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,  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 – Semad – 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  –  ANA –  e  à  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  –  Aneel  –  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

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, quanto ao 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 a prorrogação do prazo para a transferência



2142
____________________________________________________________________________

dos créditos de ICMS oriundos da isenção das operações internas promovidas por

produtor rural mineiro por meio das cooperativas, que 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, 10 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho – Emidinho Madeira.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às 10h7min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Rogério  Correia  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  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. A seguir,  comunica que está aberto até o dia 17/6/2015 o prazo para o

recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 1.659/2015, e que foi prorrogado até o

dia  25/6/2015  o  prazo  para  o  recebimento  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.503/2015. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei  nºs 1.503 e 1.659/2015 e Mensagem nº 642/2014 (Tiago Ulisses) e Ofício nº

1/2015 (Vanderlei Miranda), em turno único; e Projetos de Lei nºs 999/2015 (Rogério

Correia), no 1º turno; e 1.248/2015 (Arnaldo Silva) e 1.350/2015 (Tiago Ulisses), no 2º

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

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para reunião

extraordinária do próximo dia 15/6, às 10 horas, para 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 primeiro quadrimestre de 2015, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Durval Ângelo

– Cabo Júlio.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os deputados Cássio Soares e Dilzon Melo, membros da supracitada comissão. Está

presente, também, o deputado Luiz Humberto Carneiro. Havendo número regimental,

o presidente,  deputado Cássio Soares, 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  do  vereador  Guilliano  Sousa  Rodrigues,  presidente  da

Câmara Municipal de Araguari, atendendo a requerimentos dos vereadores Dhiosney

de Andrade, José Ricardo Resende de Oliveira e Rafael Scalia Guedes, que solicitam

apoio e providências em relação aos danos ambientais provocados pela estação de

tratamento de esgoto do Município de Araguari – ETE do Bairro São Sebastião; e e-

mail de um cidadão denunciando a falta de fiscalização em um areal no Município de

São João Batista. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projeto

de Lei nº 239/2015, no 1º turno (deputado Dilzon Melo), Projeto de Lei nº 705/2015,

em turno único (deputada Marília Campos). 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  2.142/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

visita  técnica  conjunta  das  Comissões  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  conhecer  o  Projeto

Conservador de Águas, realizado pela Prefeitura de Extrema.

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, 8 de julho de 2015.

Cássio Soares, presidente – Marília Campos – Inácio Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE GUSTAVO GASTÃO CORGOSINHO

CARDOSO PARA MEMBRO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ARSAE, EM 16/6/2015

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Gil Pereira e Professor Neivaldo (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação

da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Cristiano Silveira, 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 proceder à

arguição pública do indicado, 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 o Sr. Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso e para proceder à sua

arguição, 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.  Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  13/2015  (relator:  deputado  Cristiano

Silveira). 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.

Cristiano Silveira, presidente – Gil Pereira – Professor Neivaldo.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

16/6/2015

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada
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comissão. Está presente, também, o deputado Sargento Rodrigues. 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 em pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A reunião é

suspensa. Retomados os trabalhos, estão presentes os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus Filho, Cabo Júlio, Gustavo Corrêa e Rogério Correia (substituindo a

deputada  Cristina  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  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. Registra-se a presença da deputada Cristina Corrêa e dos

deputados Celinho do Sinttrocel,  Bosco, Paulo Lamac e Isauro Calais.  Na fase de

discussão do parecer do relator, deputado Agostinho Patrus Filho, que conclui pela

aprovação, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.504/2015, no 2º turno, o presidente defere o pedido de vista 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. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.242/2015, do deputado Rogério Correia e do deputado Cabo Júlio,  em que

solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Administração Pública para

debater o impacto econômico e social na administração pública com a aprovação dos

Projetos de Lei nºs 1.504 e 1.660/2015;

nº 2.243/2015, do deputado Rogério Correia e do deputado Cabo Júlio,  em que

solicitam seja encaminhado ao governo do Estado pedido de informação sobre os

impactos do atraso na votação do Projeto de Lei nº 1.660/2015 e quantos agentes

serão demitidos em razão da impossibilidade legal de prorrogação do contrato dos

Agentes de Segurança Prisional e Agentes Socioeducativos, quais unidades ficarão

sem servidores e quantos servidores serão demitidos.

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

convoca  os  membros  da  comissão  para  as  próximas  reuniões  extraordinárias  de
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amanhã, dia 17/6/2015, às 8h30min, às 14 e às 18 horas, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Agostinho Patrus Filho – Rogério Correia – Fábio

Cherem.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 16/6/2015

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio,  Gustavo  Corrêa  e  Sargento  Rodrigues

(substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BVC),

membros  da  supracitada  comissão.  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. 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 Agostinho

Patrus Filho em que solicita seja apreciado em primeiro lugar na Ordem do Dia o

Projeto de Lei nº 797/2015. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado

Cabo Júlio,  que conclui  pela aprovação do Projeto de  Lei  nº  797/2015,  em turno

único,  o  presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  deputado Sargento  Rodrigues.  A

reunião é suspensa. Retomados os trabalhos, registra-se a presença dos deputados

Bosco,  Paulo  Lamac  e  Professor  Neivaldo.  Continuando  a  1ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem do Dia), o Projeto de Lei nº 1.660/2015 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, 17 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Agostinho Patrus Filho – Fábio Cherem – Rogério

Correia.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 16/6/2015

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados  Antônio  Jorge,  Missionário  Márcio  Santiago,  Leandro  Genaro  e  Léo

Portela, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a deputada

Rosângela  Reis  e  o  deputado  Arnaldo  Silva.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Antônio  Jorge,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do  deputado Missionário Márcio  Santiago,  dispensa a

leitura da ata da reunião 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 de vulnerabilidade social  e  os  agravos à saúde específicos  da

mulher usuária de crack 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  2.238/2015,  do  deputado Antônio  Jorge,  em que solicita  seja realizada visita

técnica ao Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas para demandar a expansão

do programa Crack, É Possível Vencer, no Estado de Minas Gerais;

nº  2.239/2015,  do  deputado Antônio  Jorge,  em que solicita  seja realizada visita

técnica à Casa Azul – Credeq – para conhecer o trabalho e ouvir o coordenador Almir

Alves dos Santos;

nº 2.240/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a prevenção e o combate ao uso de crack no Vale do

Jequitinhonha;

nº 2.241/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a prevenção e o combate ao uso do crack no Vale do

Mucuri.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.

Petrina  Carvalho  de  Oliveira,  terapeuta  ocupacional  do  Centro  de  Atenção

Psicossocial Álcool e Outras Drogas – Caps AD II de Oliveira; Márcia Rocha Parizzi,
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integrante da Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Sônia Lansky,  coordenadora da

Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; e os Srs.

Valdecir Buzon, presidente do Grupo Vhiver; Arnor José Trindade Filho, integrante da

Coordenação Municipal de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo

Horizonte;  Jerson  Pedro  Avelar,  coordenador  da  Comunidade  Vem  Ser/Beija-

Flor/Desafio Jovem; Josadac Marques, coordenador do Instituto Mãos e Vozes, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  um  dos  autores  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e passa a

palavra para os demais membros da comissão, também autores do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações. 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, 30 de junho de 2015.

Antônio Jorge, presidente – Léo Portela.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

17/6/2015

Às 8h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus Filho, Rogério Correia (substituindo a deputada Cristina Corrêa, por

indicação  da  liderança  do  BMM),  Fábio  Cherem  e  Cabo  Júlio  membros  da

supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Professor  Neivaldo.

Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, 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. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições.

Suspende-se a reunião. Às 9h53 min são reabertos os trabalhos com a presença dos



2149
____________________________________________________________________________

deputados João Magalhães, Agostinho Patrus Filho, Professor Neivaldo (substituindo

o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  Rogério  Correia,

(substituindo  a  deputada  Cristina  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),

Glaycon Franco (substituindo o deputado Fábio Cherem, por indicação da liderança

do  BCMG),  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por

indicação  da  liderança  do  BVC)  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Tiago  Ulisses  e  Isauro  Calais.

Suspende-se a reunião. Às 10h18min são reabertos os trabalhos com a presença dos

deputados João Magalhães, Agostinho Patrus Filho, Professor Neivaldo (substituindo

a  deputada  Cristina  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  Inácio  Franco

(substituindo  o  deputado  Fábio  Cherem,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),

Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da

liderança do BVC) e Gustavo Valadares, membros da supracitada comissão. Estão

presentes também os deputados Rogério Correia, Bosco, Isauro Calais, Fred Costa,

Noraldino Júnior, Leo Portela, Douglas Melo e Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Registra-se  a

presença  do  deputado  Cabo  Júlio.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

deputado Agostinho Patrus Filho, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.504/2015, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, são

apresentadas  as  Propostas  de  Emendas nºs  1,  de  autoria  do deputado Sargento

Rodrigues; 2, 3 e 4, de autoria dos deputados Rogério Correia, Professor Neivaldo e

João  Magalhães;  e  5,  de  autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues.  Encerrada  a

discussão,  é  submetido  a  votação  e  aprovado  o  parecer,  salvo  as  propostas  de

emendas. Nesse momento, a presidência informa que a Proposta de Emenda nº 1

está  prejudicada,  uma  vez  que  a  mesma  já  se  encontra  no  parecer  aprovado.

Submetidas  a  votação,  cada  uma por  sua  vez,  são  aprovadas  as  Propostas  de

Emendas nºs 2 a 5. É dada nova redação ao parecer, que é aprovado na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Suspende-se a reunião. Às 12h22min

são  reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  deputados  João  Magalhães,

Agostinho Patrus  Filho,  Cabo  Júlio,  Tiago Ulisses  (substituindo o  deputado Fábio
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Cherem, por indicação da liderança do BCMG) e Sargento Rodrigues, (substituindo o

deputado Gustavo Corrêa, por indicação da liderança do BVC). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º turno, do Projeto de Lei  nº

1.660/2015 na forma do vencido em 1º turno (relator: deputado Cabo Júlio). 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 junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Tiago Ulisses  –  Rogério  Correia  –  Cabo Júlio  –

Roberto Andrade.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Antônio Jorge, Bonifácio Mourão, Cristiano Silveira, Isauro Calais 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 Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura

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

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a 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  1.800,

1.821, 1.822, 1.825, 1.836, 1.856, 1.857, 1.905, 1.770, 1.776, 1.810, 1.814, 1.866,

1.873, 1.888 e 1.896/2015 (Antônio Jorge); 1.827, 1.854, 1.881, 1.903, 1.769, 1.775,

1.806,  1.808,  1.809,  1.813,  1.887 e  1.897/2015 (Bonifácio  Mourão);  1.831,  1.847,

1.855, 1.859, 1.874, 1.880, 1.772, 1.785, 1.799, 1.804, 1.815, 1.869, 1.872, 1.891,

1.895,  1.908  e  1.914/2015  (Cristiano  Silveira);  1.828,  1.832,  1.853,  1.882,  1.889,

1.771, 1.795, 1.811, 1.865, 1.868, 1.894, 1.907 e 1.910/2015 (Isauro Calais); 1.797,

1.802, 1.824, 1.829, 1.833, 1.862, 1.875, 1.877, 1.884, 1.913, 1.773, 1.816, 1.845,

1.852, 1.871, 1.890, 1.893, 1.906 e 1.909/2015 (João Alberto); 1.794, 1.820, 1.823,

1.834, 1.858, 1.878, 1.879, 1.883, 1.912, 1.817, 1.870, 1.885, 1.898, 1.911, 1.864 e
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1.915/2015 (Leonídio Bouças); 1.826, 1.835, 1.846, 1.876, 1.901, 1.904, 1.767, 1.774,

1.783, 1.793, 1.801, 1.805, 1.807, 1.812, 1.818, 1.867 e 1.886/2015 (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 Projeto de Resolução nº 11/2015 e o Projeto de Lei Complementar nº

16/2015 são retirados da pauta por deliberação da comissão a requerimentos dos

deputados João Alberto e Luiz Humberto Carneiro, respectivamente. Os Projetos de

Lei nºs 957, 566, 900, 1.066, 1.083, 1.177, 1.467, e 434/2015 são retirados da pauta

por deliberação da comissão a requerimentos dos deputados Alencar da Silveira Jr., o

primeiro; Luiz Humberto Carneiro, o segundo, o quarto e o quinto; João Alberto, o

terceiro,  o  sexto  e  o  último;  e  Leonídio  Bouças,  o  penúltimo.  Após  discussão  e

votação é aprovado o  parecer  que conclui  pela juridicidade,  constitucionalidade e

legalidade com a Emenda nº 1, em turno único, do Projeto de Resolução nº 15/2015

(relator: deputado Isauro Calais). A presidência suspende os trabalhos da reunião. Às

14h25min  são  reabertos  os  trabalhos,  com  a  presença  dos  deputados  Leonídio

Bouças,  Cristiano  Silveira,  Isauro  Calais  e  Luiz  Humberto  Carneiro,  membros  da

comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Carlos  Pimenta  e  Sargento

Rodrigues. O presidente, deputado Leonídio Bouças, nos termos do art. 120, inciso

XIV, do Regimento Interno, prorroga de ofício a reunião. Os Projetos de Lei nºs 137,

145,  513,  617,  735,  831,  939,  1.294,  1.381,  1.426,  1.201,  1.203,  1.260/2015 são

retirados da pauta por determinação do presidente da comissão por não cumprirem

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  em  turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.018,  1.046,  1.198  com  a

Emenda nº 1, e 1.885/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relatores: deputados Luiz

Humberto  Carneiro,  o  primeiro;  Leonídio  Bouças,  o  segundo e o  último;  e Isauro

Calais, o terceiro). São convertidos em diligência ao secretário de Estado de Defesa

Social e à Federação Brasileira de Bancos o Projeto de Lei nº 58/2015; ao secretário

de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 1.210/2015;

ao secretário de Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais e à Prefeitura

Municipal  de  São  Gonçalo  do  Sapucaí  o  Projeto  de  Lei  nº  1.263/2015  (relator:

deputado  Luiz  Humberto  Carneiro);  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de
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Relações Institucionais  o Projeto de Lei  nº  1.366/2015 (relator:  deputado Leonídio

Bouças); ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto

de Lei nº 1.552/2015 (relator: deputado Isauro Calais). 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 618, 974 com a

Emenda nº 1 (relator: deputado Cristiano Silveira) e 1.072 na forma do Substitutivo nº

1 (relator: depurado Luiz Humberto Carneiro). Os Pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs 1.014,  1.864, 1.883 e 1.915/2015,  no 1º turno, deixam de ser apreciados,  em

virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental, o primeiro, e, em virtude de

solicitação de prazo, os demais, pelo respectivo relator, deputado Leonídio Bouças.

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

426  (relator:  deputado Cristiano  Silveira),  1.208 e  1.250 (relator:  deputado Isauro

Calais) e 1.275/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). O presidente, por

motivo de apreciação de projeto de sua autoria, passa a direção dos trabalhos ao

deputado Luiz Humberto Carneiro. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

que conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  em turno único,  do

Projeto de Lei nº 1.808/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro, em virtude

de  redistribuição).  O  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  retorna  a  direção  dos

trabalhos ao 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 1.202,  1.206,

1.211, 1.212, 1.218, 1.219, 1.249, 1.256, 1.257, 1.276, 1.278, 1.279, 1.281, 1.282 e

1.508/2015,  e  ao  secretário  de  Casa Civil,  relativamente  aos Projetos  de  Lei  nºs

1.216, 1.274 e 1.375/2015/2015, 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 ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge – João Alberto – Cristiano Silveira.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às  14h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Ione  Pinheiro

(substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação da liderança do BVC) e os

deputados Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos (substituindo o deputado

Isauro  Calais,  por  indicação  da  liderança  do  BCM),  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

Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião 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  publicada  no  Diário  do  Legislativo, em  11/6/2015:  ofício  do  Sr.

Versiani  Penna,  desembargador  do  TJMG,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento  nº  990/2015,  da  comissão.  O  presidente  acusa o  recebimento  das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  990,  em  turno  único,  e

1.151/2015, em turno único (deputado Celinho do Sinttrocel). 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,  do  Projeto  de  Lei  nº  289/2015  (relator:  deputado  Celinho  do  Sinttrocel);

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 401/2015 na forma do Substitutivo nº

1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Celinho do

Sinttrocel); aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 421/2015 na forma do

Substitutivo nº2, ficando prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça; aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 557/2015 na

forma do Substitutivo nº 2, ficando prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Celinho do Sinttrocel. Passa-se
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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  o  Projeto  de  Lei  nº692/2015,  que  recebeu  parecer  por  sua

aprovação,  votando  “sim”  a  deputada  Ione  Pinheiro  e  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel e Anselmo José Domingos, e não se registrando voto contrário. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 816, 817, 922

e 928/2015.  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  2.245/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, em

Uberlândia, para debater os desdobramentos da Lei Complementar nº 100/2007, com

ênfase no Instituto de Previdência dos Servidores da Educação;

nº 2.256/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel  e Geraldo Pimenta, em que

solicitam  seja  encaminhado  à  presidência  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências para que seja agendada reunião com representantes da categoria dos

esteticistas para debater a regulamentação da profissão;

nº 2.258/2015, dos deputados Geraldo Pimenta e Celinho do Sinttrocel,  em que

solicitam sejam encaminhadas à Câmara dos Deputados as notas taquigráficas da 9ª

Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

realizada em 9/6/2015, para debater a regulamentação da profissão de esteticista;

nº 2.259/2015, dos deputados Geraldo Pimenta e Celinho do Sinttrocel,  em que

solicitam  seja  encaminhado  à  presidência  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências para a realização de um debate, naquela Casa, com a participação de

entidades representantes dos esteticistas para discutir a regulamentação da profissão

de esteticista;

nº 2.261/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel  e Geraldo Pimenta, em que

solicitam seja encaminhado à presidência do Senado Federal pedido de providências

para que seja agendada reunião com representantes da categoria dos esteticistas

para debater a regulamentação da profissão;

nº 2.262/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizado

debate  público da Comissão do Trabalho,  da Previdência  e da  Ação Social,  para
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discutir as razões, os impactos e as perspectivas da crise econômica que atinge o

País e suas repercussões em Minas Gerais;

nº  2.263/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para

debater  a  terceirização  das  atividades-fins  da  Cemig  e  as  perspectivas  de

primarização na empresa;

nº  2.265/2015,  do  deputado  Geraldo  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão do Trabalho,  da Previdência e da Ação Social,  no

Crea-MG, para debater a defesa da engenharia nacional;

nº 2.266/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para

debater  as  soluções  viáveis  para  manutenção  dos  postos  de  trabalho  dos

empregados  das  empresas  dos  produtores  de  ferroligas  e  de  silício  metálico  em

Minas Gerais.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.

Sandra  Silvestrini,  presidente do  Sindicato  dos  Servidores  da  Justiça  de  Primeira

Instância do Estado de Minas Gerais, e o Sr. Wagner Ferreira, coordenador-geral do

Sindicato  dos  Servidores  da  Justiça  de  2ª  Instância  do  Estado  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.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira – Dalmo Ribeiro Silva – Geraldo

Pimenta.

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/6/2015

Às 13h45min,  comparece no Plenário o deputado Cristiano Silveira,  membro da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Cristiano

Silveira, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual dá por aprovada e subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a

debater a redução da maioridade penal. Registra-se a presença da deputada Marília

Campos  e  dos  deputados  Professor  Neivaldo,  Paulo  Lamac  e  Fábio  Cherem.  A
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presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Margarida Salomão, deputada federal; Jô Moraes, deputada federal; Rosilene Cristina

Rocha, secretária adjunta de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Giselle

da  Silva  Cyrillo,  superintendente  de  Gestão  da  Medida  de  Semiliberdade  e  Meio

Aberto da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria

de  Estado  de  Defesa  Social;  Paola  Domingues  Botelho  Reis  de  Nazareth,

coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa

dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente;  Emília  Castilho,  defensora  pública  da

Infância e Juventude – Ato Infracional, e Liliane Maria Alberto da Silva, representante

do Movimento Minas Diz Não à Redução da Maioridade Penal;  e os Srs. Nilmário

Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania;

Adriano Ventura, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Maj. PM Wolber

Eustáquio Gonçalves dos Santos; Hugo e Silva, delegado de Polícia Civil de Minas

Gerais, e Keverton Fabiano Alves de Souza, 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. Registra-se a presença dos deputados Antônio Carlos

Arantes, Rogério Correia e Sargento Rodrigues. 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, 1º de julho de 2015.

Cristiano Silveira, presidente – Paulo Lamac – Professor Neivaldo.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

23/6/2015

Às 11h3min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Anselmo José

Domingos,  Geraldo  Pimenta  e  Fábio  Avelar  Oliveira,  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
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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

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 2.348/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  para  debater  a

presença das torcidas divididas em jogos entre Atlético e Cruzeiro;

nº 2.349/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Walmir Borges Franco, pelo excelente trabalho à frente

do time La Prata Esporte Clube, do Município de Lagoa da Prata, e que desse voto se

dê ciência ao Sr. Narcísio da Cruz Ferreira, presidente do La Prata Esporte Clube;

nº 2.350/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr.  Arnaldo Florindo Sobrinho, presidente da Associação

Esporte Lagoense de Veteranos (Associação dos Veteranos do Bairro Marília),  do

Município de Lagoa da Prata, pelos relevantes serviços prestados ao esporte amador

de Lagoa da Prata e região;

nº 2.351/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  José  Arnaldo  Canarinho,  presidente  da  Associação

Desportiva Classista Frigoarnaldo, aos atletas e à comissão técnica do time de futebol

amador da referida Associação pela conquista do campeonato de juniores da Liga

Desportiva do Município de Contagem , versão 2015;

nº 2.352/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o  Sr.  Cristiano Célio  de  Faria,  presidente  do  Marimbondo

Esporte Clube, pela conquista do campeonato 2015 – Divisão Especial (Copão) da

Liga Desportiva do Município de Contagem;

nº 2.353/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Ricardo Wasley de Oliveira Porto, presidente da Liga

Desportiva do Município de Contagem, pela brilhante organização e realização do

campeonato da Liga Especial (Copão) e de juniores 2015.
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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, 29 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Antônio Lerin – Geraldo Pimenta.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/6/2015

Às 15h10min,  comparecem na Sala  das Comissões os  deputados  Deiró Marra,

Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Deiró 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposição da

comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário

do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.  Elisa

Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  da  Presidência  da  República  (11/6/2015);

Mariah Brochado, secretária de Estado Adjunta da Secretaria de Estado de Casa Civil

e Relações Institucionais (12/6/2015); e dos Srs. Mauro Borges Lemos (4/6/2015);

Rodrigo Mattos, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora (12/6/2015); e  e-

mails dos Srs. Leonardo Campos Gomes, no qual denuncia a Viação Pires por não

oferecer  segurança  aos  passageiros;  José  Eduardo  Brandão  Campos,  no  qual

demonstra indignação diante do início da cobrança do pedágio na BR-040 sem a

duplicação total da via, principalmente em trechos mais perigosos, como na região de

Santos  Dumont;  Segemar  Oliveira  Magalhães,  demonstrando  insatisfação  pela

inexistência de integração com meia passagem entre Justinópolis e o metrô de Belo

Horizonte. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nºs 618/2015, no 1º turno, e 631/2015, em turno único (Celinho do Sinttrocel),

974/2015, no 1º turno, e 892/2015, em turno único (Gustavo Valadares), 1.385/2015,
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em turno único (Neilando Pimenta). 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 896, 925 a 927, 932, 936, 938, 946 a 949, 1.009, 1.023, 1.037,

1.051 a 1.057, 1.105 e 1.106/2015. 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 2.045 a 2.048,

2.049, 2.051, 2.358 a 2.360/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.361/2015,  dos  deputados  Fabiano Tolentino,  Cássio  Soares,  Anselmo José

Domingos e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para inclusão de

retorno no trecho urbano da Rodovia MG-050, em frente ao Hotel San Diego, próximo

ao Km 358;

nº 2.362/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Anselmo José Domingos, Cássio

Soares  e  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  para  inclusão  de

retorno no trecho urbano da Rodovia MG-050, em frente ao Hotel San Diego, próximo

ao Km 358;

nº 2.363/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes, Cássio

Soares e Anselmo José Domingos, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para instalação

de redutores de velocidade na Rodovia MG-050, próximo ao Km 138, na comunidade

de Inhame, Município de Divinópolis;

nº 2.364/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Anselmo José Domingos, Cássio

Soares  e  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  para  instalação  de

redutores de velocidade na Rodovia MG-050, próximo ao Km 138, na comunidade de

Inhame, Município de Divinópolis;

nº 2.365/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Cássio
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Soares e Anselmo José Domingos, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para analisar a

possibilidade de construção de uma trincheira na Rodovia MG-050, nas proximidades

do Restaurante Formiga Doceira, no Município de Itaúna;

nº 2.366/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Anselmo José Domingos, Antônio

Carlos  Arantes  e  Cássio  Soares,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  para  analisar  a

possibilidade de construção de uma trincheira na Rodovia MG-050, nas proximidades

do Restaurante Formiga Doceira, no Município de Itaúna;

nº 2.368/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Anselmo José Domingos, Antônio

Carlos Arantes e Cássio Soares, em que solicitam seja realizada audiência pública

em Divinópolis para debater sobre o trevo de acesso à cidade e o seu entorno;

nº 2.369/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes, Anselmo

José Domingos e Cássio Soares, em que solicitam seja realizada visita técnica à MG-

050, no trecho entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso;

nº 2.372/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Anselmo José Domingos, Antônio

Carlos Arantes e Cássio Soares, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  ao  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem pedido de providências relativas à interrupção das obras no entroncamento

da MG-050 com a MG-446, que dão acesso ao Município de Alpinópolis;

nº 2.373/2015, do deputado Anselmo José Domingos, Fabiano Tolentino, Antônio

Carlos  Arantes  e  Cássio  Soares,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências relativas à interrupção

das  obras  no  entroncamento  da  MG-050  com  a  MG-446,  que  dão  acesso  ao

Município de Alpinópolis;

nº  2.375/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  Anselmo  José  Domingos,

Fabiano Tolentino e Cássio Soares, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para instalação

de passarela para travessia de pedestres na Rodovia MG-050, nas proximidades da

Rua Boa Esperança, no Bairro Várzea da Olaria, Município de Itaúna;

nº 2.376/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Anselmo José Domingos, Antônio



2161
____________________________________________________________________________

Carlos  Arantes  e  Cássio  Soares,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  para  instalação  de

passarela para travessia de pedestres na Rodovia MG-050, nas proximidades da Rua

Boa Esperança, no Bairro Várzea da Olaria, Município de Itaúna;

nº 2.377/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Anselmo José Domingos, Antônio

Carlos Arantes e Cássio Soares, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de providências

para que seja reavaliada a licença de operação da Concessionária Nascentes das

Gerais na Rodovia MG-050;

nº 2.378/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Anselmo

José Domingos e Cássio Soares, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  que  seja

analisada a viabilidade de duplicação da Rodovia MG-050 em toda a extensão do

trecho compreendido entre os Municípios de Juatuba e São Sebastião do Paraíso;

nº 2.379/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes, Anselmo

José Domingos e Cássio Soares, em que solicitam seja realizada nova audiência

pública para dar continuidade ao debate sobre a Rodovia MG-050;

nº  2.380/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit  –

pedido de providências para instalação de redutores de velocidade no Km 138 da BR-

458, no Município de Santana do Paraíso;

nº  2.381/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado às prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte pedido de

providências para que seja proibida a implantação de dupla função nos respectivos

municípios e seja garantida a função de cobrador nos veículos de transporte público

municipal;

nº  2.382/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-

MG – pedido de providências para fiscalização e combate ao transporte clandestino

na Rodovia AMG-900, no trecho compreendido entre Imbé de Minas e Caratinga;

nº 2.383/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao
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secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações sobre o

andamento das obras da MG-442, no trecho compreendido entre os Municípios de

Moeda e Belo Vale;

nº  2.384/2015,  do deputado Ricardo Faria,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

que seja dada prioridade, na destinação de recursos do Estado, para o asfaltamento

da Rodovia MG-442, no trecho entre os Municípios de Moeda e Belo Vale;

nº 2.385/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada visita ao

Conselho  Nacional  de  Trânsito,  em  Brasília,  para  debater  a  padronização  do

transporte escolar urbano;

nº  2.386/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater o

sistema ferroviário  da Região Metropolitana de Belo Horizonte,  em atendimento à

solicitação da Associação Trem Bão de Minas;

nº 2.387/2015, das deputadas Marília Campos e Cristina Corrêa, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências  para  expansão  dos  canais  de  comunicação  entre  os  usuários  e  os

gestores do Sistema Move Metropolitano;

nº 2.388/2015, das deputadas Marília Campos e Cristina Corrêa, em que solicitam

seja  encaminhado  ao  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  pedido  de

providências  para  aumento  da  fiscalização  do  transporte  metropolitano  de

passageiros no Município de Santa Luzia;

nº 2.389/2015, das deputadas Cristina Corrêa e Marília Campos, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para reativação da linha de ônibus executiva que liga o centro histórico

de Santa Luzia à região central de Belo Horizonte;

nº 2.390/2015, das deputadas Marília Campos e Cristina Corrêa, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para que a Linha 4380 volte a operar após as 22h30min e durante a

madrugada;

nº 2.391/2015, das deputadas Marília Campos e Cristina Corrêa, em que solicitam
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seja  encaminhado  ao 35º  Batalhão  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  melhoria  do  policiamento  na  estação  provisória  do  Move

Metropolitano de Santa Luzia;

nº 2.392/2015, das deputadas Marília Campos e Cristina Corrêa, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para a instalação de sanitários e a melhoria da iluminação na estação

provisória do Move Metropolitano de Santa Luzia; o retorno dos agentes de bordo nas

linhas do Move, a criação de novas linhas de ônibus que atendam a região hospitalar

de Belo Horizonte; a ampliação do tempo de integração tarifária via cartão para 2

horas  e  30  minutos;  e  a  realização  de  reuniões  com  a  comunidade e  os  outros

envolvidos para debater o assunto;

nº 2.393/2015, das deputadas Marília Campos e Cristina Corrêa, em que solicitam

seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Santa Luzia pedido de providências para:

remoção do ponto de ônibus situado na Avenida Brasília,  em frente ao Banco do

Brasil;  reabertura do canteiro central da Avenida Brasília,  próximo à Rua Angélica

Ximenez; criação de novas linhas de ônibus que atendam a região de São Benedito

ao terminal de integração do Move Metropolitano; sinalização das cabines instaladas

na  Avenida  Brasília;  aumento  do  quadro  de  horários  das  linhas  de  ônibus

alimentadoras da estação provisória do Move para os bairros da cidade; melhoria da

iluminação  e  da  segurança  no  entorno  da  estação  provisória,  bem  como  o

recapeamento  e  a  melhoria  da  sinalização;  e  realização  de  reuniões  com  a

comunidade para debater o assunto e o retorno dos agentes de bordo nas linhas

alimentadoras;

nº 2.394/2015, das deputadas Marília Campos e Cristina Corrêa, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para, em relação ao Move Metropolitano com destino a Santa Luzia:

ativação de pontos  de  parada na Estação Paraná e  na Estação Santos  Dumont;

reativação do ponto de parada em frente à Praça da Estação para a Linha 412C;

aumento da frequência de viagens com partidas de 5 em 5 minutos; aproveitamento

dos espaços destinados às bicicletas com a instalação de assentos para os usuários;

melhoria da integração entre os ônibus do Move e os convencionais nas estações,
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com  diminuição  do  tempo  de  espera  entre  as  viagens;  aumento  do  horário  de

circulação do Move direto até as 23 horas;

nº 2.395/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Concessionária Via 040 pedido de

providências para que a população do Distrito de Correia de Almeida, no Município de

Barbacena, possa ter garantido o seu direito de ir e vir, a despeito da instalação de

praça de pedágio na Rodovia BR-040;

nº 2.396/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Concessionária Via 040 pedido de providências para que a população do Distrito de

Correia de Almeida, no Município de Barbacena, possa ter garantido o seu direito de

ir e vir, a despeito da instalação de praça de pedágio na Rodovia BR-040;

nº 2.397/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja realizada visita

técnica à Rodovia BR-040, no Município de Conselheiro Lafaiete, especificamente no

trecho que atravessa o Distrito de Buarque de Macedo e os Bairros Paulo VI, Amaro

Ribeiro, Santa Rosa, Santa Cruz e Gagé;

nº 2.398/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

providências para readequação do processo de licenciamento ambiental das obras da

Rodovia BR-040, priorizando-se as estatísticas de acidente na via com pedestres ou

veículos;

nº  2.399/2015,  do  deputado  Glaycon  Franco,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública em Congonhas, para debater a concessão da Rodovia BR-040;

nº 2.400/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Concessionária Via 040 pedido de providências para, especificamente no Município

de Congonhas, a elaboração e execução de plano de ação visando solucionar de

imediato as situações de perigo e risco iminente nas áreas urbanas que são cortadas

pela BR-040; a definição sobre a adoção ou não da solução denominada Contorno de

Congonhas, realizando-se audiência pública nessa cidade; a instalação de passarelas

provisórias  para  atender  moradores  do  Pires  e  Vila  Cardoso  e  Vila  Marques;  a

manutenção dos radares e instalação de mais 15; a conclusão do trevo de entrada

para Congonhas, no KM 608; e a solução imediata para a redução de velocidade no

trecho do Pires e Vila Cardoso;
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nº 2.401/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Concessionária Via 040 pedido de providências para que seja solucionada a situação

de risco na intercessão entre a BR-040 e a variante do Alto Maranhão da Rodovia

MG-383, com o bloqueio da passagem na Rua João Matias, que ligava o Bairro São

Luiz à Vila Cardoso;

nº 2.402/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de providências para que seja

solucionada a situação de risco na intercessão entre a BR-040 e a variante do Alto

Maranhão da Rodovia MG-383, com o bloqueio da passagem na Rua João Matias,

que ligava o Bairro São Luiz à Vila Cardoso;

nº 2.403/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

que seja solucionada a situação de risco na intercessão entre a BR-040 e a variante

do Alto Maranhão da Rodovia MG-383, com o bloqueio da passagem na Rua João

Matias, que ligava o Bairro São Luiz à Vila Cardoso;

nº 2.404/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  pedido  de  providências  para,

especificamente no Município de Congonhas, a elaboração e execução de plano de

ação visando solucionar  de  imediato  as  situações de perigo  e  risco iminente  nas

áreas urbanas que são cortadas pela BR-040; a definição sobre a adoção ou não da

solução denominada Contorno de Congonhas, realizando-se audiência pública nessa

cidade; a instalação de passarelas provisórias para atender moradores do Pires e Vila

Cardoso  e  Vila  Marques;  a  manutenção  de  radares  e  instalação  de  mais  15;  a

conclusão do trevo de entrada para Congonhas, no KM 608; e a solução imediata

para redução de velocidade no trecho do Pires e Vila Cardoso;

nº 2.405/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  pedido  de  providências  para  que  a

população  e  os  produtores  rurais  das  localidades  de  Costas  e  Torres  de  São

Sebastião, no Município de Barbacena, possam ter garantido o seu direito de ir e vir,

a despeito da instalação de praça de pedágio na Rodovia BR-040;

nº 2.406/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à
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Concessionária  Via  040  pedido  de  providências  para  que  a  população  e  os

produtores rurais das localidades de Costas e Torres de São Sebastião, no Município

de Barbacena, possam ter garantido o seu direito de ir e vir, a despeito da instalação

de praça de pedágio na Rodovia BR-040;

nº 2.407/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  e  ao  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura  de  Transportes  pedido  de  providências  para  instalação  de  quebra-

molas na Rodovia BR-040, próximo à Vila Cardoso e à Comunidade de Pires;

nº 2.408/2015, dos deputados Douglas Melo e Carlos Pimenta, em que solicitam

seja  encaminhado  à  Concessionária  Via  040,  com  cópia  para  o  governador  do

Estado,  o  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  em  Transportes,  o  Ministério

Público de Sete Lagoas e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de

providências para que possa ser apresentada alternativa aos moradores da cidade de

Sete Lagoas que obrigatoriamente terão que arcar com altos custos do pedágio que

está sendo implantado na BR-040;

nº 2.409/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência

pública em Sete Lagoas, para debater sobre as estradas que ligam os Municípios de

Araçaí a Sete Lagoas e de Cordisburgo a Santana de Pirapama;

nº 2.410/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater as condições da Rodovia MG-677, no trecho do Km 42, que liga

os Municípios de José Gonçalves de Minas e Virgem da Lapa;

nº  2.411/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  com  as  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte para debater a qualidade e a segurança dos serviços

prestados  aos  consumidores  do  transporte  intermunicipal  e  interestadual  de

passageiros  no  Estado,  bem  como  a  substituição  por  meios  de  transportes

alternativos, tais como grupos de carona em redes sociais.

É  aprovado  relatório  de  visita  realizada  à  Agência  Nacional  de  Transportes

Terrestres em 28/5/2015, às 10 horas, 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.
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Sala das Comissões, 26 de junho de 2015.

Gustavo Valadares, presidente – Doutor Jean Freire.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT –, em

Brasília.

Apresentação

A requerimento do deputado Isauro Calais, esta comissão, no dia 28 de maio de

2015, visitou a sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT –, em

Brasília,  a  fim  de  debater,  com  os  representantes  órgão  e  do  Ministério  dos

Transportes,  a  concessão  da  BR-040  pela  Concessionária  Via  040,  pois,  em

audiência  pública  realizada  nesta  Casa  no  dia  14/4/2015,  foi  apurado  que  a

duplicação da rodovia em Minas Gerais não ocorrerá antes da cobrança do pedágio e

que o contrato de concessão contém cláusulas prejudiciais aos mineiros.

Participaram da visita os deputados Anselmo José Domingos e Isauro Calais, que

foram recebidos pelo diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos; pelo chefe de gabinete,

Paulo Improta; pelo gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias da ANTT,

Cristiano  Della  Giustina;  e  pelo  superintendente  substituto  de  Exploração  de

Infraestrutura Rodoviária da ANTT, Érico Guzen.

Relato

Durante a visita,  demandas da população relativas à duplicação da BR-040,  no

trecho de Juiz de Fora a Brasília, foram apresentadas e discutidas. A principal queixa

da população e dos deputados consiste no início da cobrança de pedágio antes da

duplicação completa da rodovia.

O  deputado  Isauro  Calais  sugeriu  que,  nas  próximas  licitações,  a  ANTT  ou  o

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit – definam os trechos

para as obras iniciais.

A direção da ANTT afirmou que negociará com a concessionária a antecipação das

obras  em  pontos  críticos  da  Rodovia  BR-040  no  Estado.  Porém,  enfatizou  a

possibilidade de o novo acerto implicar em alteração do valor do pedágio ou do prazo

do contrato.
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Também se discutiu a construção do trevo para acesso à rodovia que liga a BR-040

ao Município de Moeda. A direção da ANTT admitiu antecipar a obra, dependendo de

negociações com a concessionária e de conversas com as prefeituras da região.

Por fim, debateu-se a forma de execução da duplicação em áreas urbanas cortadas

pelo  traçado  atual  da  rodovia.  Os  parlamentares  presentes,  preocupados  com

municípios como Ewbank da Câmara e Ressaquinha, sugeriram que, nesses trechos,

a duplicação ocorra por meio da construção de outra pista, em trajeto diferente. A

ANTT se comprometeu a estudar a reivindicação.

Conclusão

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas entendeu que a visita

atendeu aos seus objetivos e aguarda os devidos desdobramentos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Deiró Marra – Gustavo Valadares – Celinho do Sinttrocel.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT –, em

Brasília.

Apresentação

A requerimento do deputado Isauro Calais, esta comissão, no dia 28 de maio de

2015, visitou a sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT –, em

Brasília,  a  fim  de  debater,  com  os  representantes  órgão  e  do  Ministério  dos

Transportes,  a  concessão  da  BR-040  pela  Concessionária  Via  040,  pois,  em

audiência  pública  realizada  nesta  Casa  no  dia  14/4/2015,  foi  apurado  que  a

duplicação da rodovia em Minas Gerais não ocorrerá antes da cobrança do pedágio e

que o contrato de concessão contém cláusulas prejudiciais aos mineiros.

Participaram da visita os deputados Anselmo José Domingos e Isauro Calais, que

foram recebidos pelo diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos; pelo chefe de gabinete,

Paulo Improta; pelo gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias da ANTT,

Cristiano  Della  Giustina;  e  pelo  superintendente  substituto  de  Exploração  de

Infraestrutura Rodoviária da ANTT, Érico Guzen.
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Relato

Durante a visita,  demandas da população relativas à duplicação da BR-040,  no

trecho de Juiz de Fora a Brasília, foram apresentadas e discutidas. A principal queixa

da população e dos deputados consiste no início da cobrança de pedágio antes da

duplicação completa da rodovia.

O  deputado  Isauro  Calais  sugeriu  que,  nas  próximas  licitações,  a  ANTT  ou  o

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit – definam os trechos

para as obras iniciais.

A direção da ANTT afirmou que negociará com a concessionária a antecipação das

obras  em  pontos  críticos  da  Rodovia  BR-040  no  Estado.  Porém,  enfatizou  a

possibilidade de o novo acerto implicar em alteração do valor do pedágio ou do prazo

do contrato.

Também se discutiu a construção do trevo para acesso à rodovia que liga a BR-040

ao Município de Moeda. A direção da ANTT admitiu antecipar a obra, dependendo de

negociações com a concessionária e de conversas com as prefeituras da região.

Por fim, debateu-se a forma de execução da duplicação em áreas urbanas cortadas

pelo  traçado  atual  da  rodovia.  Os  parlamentares  presentes,  preocupados  com

municípios como Ewbank da Câmara e Ressaquinha, sugeriram que, nesses trechos,

a duplicação ocorra por meio da construção de outra pista, em trajeto diferente. A

ANTT se comprometeu a estudar a reivindicação.

Conclusão

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas entendeu que a visita

atendeu aos seus objetivos e aguarda os devidos desdobramentos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Deiró Marra – Gustavo Valadares – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 23/6/2015

Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio Mourão e o deputado Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Tito

Torres,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.
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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.  Registra-se a  presença do deputado Tito

Torres. A presidência informa que a reunião se destina 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  dos  Srs.

Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e

Cidadania  (4/6/2015),  Renzo  Braz,  deputado  federal  (12/6/2015),  e  Bonifácio  de

Andrada,  deputado  federal  (18/6/2015).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre  parênteses:  Projetos  de Lei  nºs  1.015/2015 (deputado Arnaldo

Silva),  465/2015  (deputado  Bonifácio  Mourão),  468,  e  929/2015  (deputado  Tito

Torres),  todos no 1º turno.  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, recebidos

em reunião anterior: nºs 2.119, 2.120 e nº 2.121/2015.

São recebidos e aprovados pela presidência os seguintes requerimentos:

nº 2.367/2015, dos deputados Fred Costa e Duarte Bechir,  em que solicita seja

realizada  reunião  conjunta  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater a

interrupção  de  repasse  de  recursos  em  benefício  de  alunos  com  necessidades

educacionais especiais no Estado; e

nº  2.370/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  ouvida  a  Sra.

Sirlene Alves P. Xavier, da Associação Unipabe, presente na 13ª reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.371/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

para  debater,  esclarecer  e  divulgar  o  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  –  Lei

Brasileira de Inclusão – recentemente aprovado pelo Senado; e
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nº 2.374/2015, do deputado Duarte Bechir e do deputado Antônio Carlos Arantes,

em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater a acessibilidade no transporte

público, com a presença de representante da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e

da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.

Sirlene Alves  P.  Xavier,  da  Associação Unipabe.  Logo em seguida,  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, 30 de junho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Tito Torres – Arnaldo Silva.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Glaycon  Franco  e  João  Magalhães,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes, também, os  deputados Wander Borges e Tito Torres. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco, dispensa a leitura da ata

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

comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.412/2015, dos deputados Gil Pereira e Glaycon Franco, em que solicitam seja

realizada visita à Agência Nacional de Energia Elétrica para debater o aumento do

custo da energia elétrica para os irrigantes da área mineira da Sudene;

nº 2.413/2015, dos deputados Gil Pereira e Glaycon Franco, em que solicitam seja

realizada reunião para debater, com convidados, a técnica desenvolvida em Montes

Claros  pela  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  que  possibilita  a  redução  do

desperdício  de  água  na  irrigação  em  regiões  que  têm  grande  concentração  de

calcário;
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nº  2.414/2015,  da  deputada  Cristina  Corrêa,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater, no Município de Santa Luzia, questões relacionadas

às taxas de iluminação pública dessa cidade;

nº  2.416/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à

Companhia de Desenvolvimento  dos Vales  do São Francisco e  do Parnaíba para

debater o aumento do custo da energia elétrica para os irrigantes da área mineira da

Sudene;

nº 2.417/2015, dos deputados Gil Pereira e Glaycon Franco, em que solicitam seja

realizada  audiência  pública  conjunta  com a  Comissão de Política  Agropecuária  e

Agroindustrial para debater a negociação das dívidas de crédito, junto ao Governo

Federal, dos pequenos, médios e grandes produtores rurais;

nº 2.418/2015, dos deputados Gil Pereira e Glaycon Franco, em que solicitam seja

realizada visita ao Centro Brasileiro de Inovação e Tecnologia – CSEM Brasil – para

conhecer os trabalhos desenvolvidos pela instituição no que se refere à energia solar.

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, 8 de julho de 2015.

Gil Pereira, presidente – Tony Carlos – Glaycon Franco – Bosco.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Rogério Correia (substituindo o deputado Léo Portela, por indicação da liderança do

BMM) e Fábio Cherem (substituindo o deputado Cássio Soares,  por  indicação da

liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  Gilberto  Abramo,  declara  aberta  a  reunião  e

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a discutir e votar pareceres de redação final. 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
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aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres de redação final: Proposta

de  Emenda  à  Constituição  nº  35/2015  e  Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015  (relator:

deputado Gilberto Abramo); Projeto de Resolução nº 5.493/2014, Projetos de Lei nº

1.248 e 1.350/2015 (relator: deputado Rogério Correia); Projetos de Lei nºs 1.659 e

1.660/2015  (relator:  deputado  Fábio  Cherem).  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 os

seguintes pareceres de redação final: Projetos de Lei nºs 269, 393, 427, 594, 604,

730, 742, 983 e 985/2015 (relator: deputado Gilberto Abramo). Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca os membros da

comissão para a reunião extraordinária de hoje, às 18 horas e os convoca para a

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela – Glaycon Franco.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Às  15h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Emidinho  Madeira  e  Nozinho,  membros  da  supracitada  comissão.  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 dos setores de base florestal com foco na silvicultura no Estado, a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.198/2015, em turno único, do

qual designou como relator o deputado Emidinho Madeira. 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 1.885/2015 na forma
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do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado

Fabiano Tolentino). 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 2.273, 2.277, 2.278, 2.279,

2.280, 2.283, 2.285, 2.286, 2.287, 2.290, 2.293 e 2.294/2015. A seguir, é aprovado o

relatório da visita à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

em  9/4/2015,  às  10  horas,  que  vai  publicado após  as  assinaturas.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Dalce Ricas,

superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda; e

Aline  de  Freitas  Veloso,  coordenadora  da  Assessoria  Técnica  da  Federação  da

Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Roberto

Simões,  presidente  dessa  federação;  e  os  Srs.  Lucas  Rocha  Carneiro,

superintendente de Desenvolvimento Agropecuário e da Silvicultura da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o Sr. João Cruz Reis

Filho,  secretário  dessa  pasta;  Roberval  Juarês  Andrade,  coordenador  Técnico

Estadual da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais, representando o Sr. Amarildo José Brumano Kalil, presidente dessa empresa;

Antônio Tarcizo de Andrade e Silva, diretor-superintendente da Associação Mineira de

Silvicultura, representando o Sr. Bernardo de Vasconcelos Moreira, diretor-presidente

dessa associação; Fausto Varela Cançado, presidente do Sindicato da Indústria do

Ferro no Estado de Minas Gerais – Sindifer; Carlos Alberto Homem, presidente do

Sindicato das Indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira no Estado de Minas

Gerais – Sindimov –, 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  demais  autores  do

requerimento, deputados Emidinho Madeira e Nozinho, para suas considerações; e

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, 30 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Nozinho.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Local visitado: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Data: 9/4/2015

A requerimento dos membros desta comissão, realizou-se a visita ao secretário de

Estado João Cruz Reis Filho, com a finalidade de apresentar a nova composição da

comissão e conhecer as demandas da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento.

A reestruturação da secretaria e das entidades a ela vinculadas foi um dos assuntos

debatidos.  Participaram do encontro o presidente da comissão,  deputado Fabiano

Tolentino, o vice-presidente, deputado Emidinho Madeira, e os deputados Nozinho e

Rogério Correia.

Na oportunidade, o secretário anunciou que a pasta terá como norteador de sua

atuação o atendimento do seu principal público-alvo: o produtor rural. Com foco na

necessidade  de  promover  renda  para  o  produtor  rural,  o  secretário  se  propõe  a

articular os diversos segmentos da cadeia produtiva agropecuária – produção básica,

transportes,  insumos e agroindústria  – com o  fim  de elevar  a  renda e o Produto

Interno Bruto agropecuário. Para tanto, julga essencial o fomento à agroindústria e a

atração de agroindústrias para o território mineiro.

As teses do secretário  foram corroboradas pelos deputados, que oportunamente

discutiram  fatores  limitantes  ao  pleno  desenvolvimento  de  cadeias  produtivas

setoriais, como, no segmento do leite, a ausência de fábrica da Tetra Pak em Minas.

Com relação ao segmento do café, falou-se da expectativa da instalação de fábrica

da Nestlé no Estado, o que possibilitaria agregar valor ao principal produto agrícola

de exportação do Estado.

Quanto ao papel reservado às entidades vinculadas à Secretaria de Agricultura, o

secretário  expôs  suas  expectativas,  entre  as  quais  o  desenvolvimento  de  novas

tecnologias pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig; a

transferência dessas tecnologias ao homem do campo pela Empresa de Assistência
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Técnica e Extensão Rural – Emater-MG; o trabalho no campo da educação sanitária

se antecipando à ação punitiva, pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA; e o

apoio do Estado na melhoria da infraestrutura rural,  com foco na conservação de

água  e  solo,  estradas  vicinais  e  barraginhas,  pela  Fundação  Rural  Mineira  –

Ruralminas.

Destaque foi dado à necessidade de envolvimento da Emater-MG no trabalho de

inclusão dos 550 mil estabelecimentos rurais mineiros no Cadastro Ambiental Rural –

CAR. O cadastro foi avaliado pelo secretário como ferramenta essencial para orientar

o desenvolvimento rural.  Adiantando-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

afirmou já haver, na ocasião, decisão do governo estadual de aderir ao software de

cadastramento  de  imóveis  ofertado  pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente,  o  Sistema

Nacional de Cadastro Ambiental Rural – Sicar –, como forma de reduzir custos do

Estado e garantir ganhos de qualidade no atendimento dos proprietários e posseiros

rurais obrigados a cadastrar os imóveis rurais.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Nozinho.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/6/2015

Às 10h08min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os deputados Fábio Cherem e Rogério Correia (substituindo o deputado Emidinho

Madeira, por indicação da liderança do BMM), 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 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 discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento

de ofício do Sr. Luís Gustavo D'Ávila Riani, subsecretário de Assuntos Parlamentares,

publicado no Diário do Legislativo, em 11/6/2015. A presidência comunica a proposta

de alteração do dia e do horário de realização das reuniões ordinárias, indaga dos

deputados se estão de acordo e, logo após, fixa novo dia, horário e local das reuniões

ordinárias da comissão para as terças-feiras, às 16 horas no Plenarinho IV. Passa-se
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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 2.428/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Participação Popular para debater a Lei Federal nº 13.019,

de  2014,  que  estabelece  o  regime  jurídico  das  parcerias  voluntárias  entre  a

administração pública e as organizações da sociedade civil com o objetivo de analisar

as perspectivas e repercussões da nova legislação;

nº  2.429/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  Comissão  de  Participação  Popular  e  Direitos

Humanos  para  debater  proposta  popular  e  plural  para  a  solução  do  conflito  das

Ocupações de Isidora, conforme solicitação do representante da Comissão Pastoral

da Terra encaminhado à Comissão de Participação Popular.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Marília Campos, presidente – Doutor Jean Freire – Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 25/6/2015

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Roberto Andrade e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

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

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 717/2015, em turno único, do

qual designou como relator o deputado Noraldino Júnior. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 357/2015, em 1º turno

(relator: deputado Roberto Andrade). 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 2.427/2015, do deputado Noraldino Júnior,

em que solicita seja encaminhado ao Procon-Assembleia pedido de providências para

intervir no caso que envolve a Unimed e Paulo Sérgio de Carvalho Chagas Neto,

portador de doença hematológica, que necessita de acompanhamento especializado.

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 julho de 2015.

Elismar Prado, presidente – Douglas Melo – Roberto Andrade.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

29/6/2015

Às 14h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Antônio  Jorge,  Bonifácio Mourão,  Durval  Ângelo,  Felipe  Attiê  e  Vanderlei  Miranda

(substituindo  o  deputado  Cristiano  Silveira,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),

membros  da supracitada comissão.  Estão  presentes,  também, a deputada Marília

Campos  e  os  deputados  Cabo  Júlio,  Rogério  Correia,  Tiago  Ulisses,  Gustavo

Valadares e João Magalhães. 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 dos Projetos de Lei nºs 2.173 e 2.020/2015, em 1º turno, e avoca a si a

relatoria de ambos. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. São distribuídos em avulso os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.173,
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que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1; e 2.020/2015, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.039/2015, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental

pelo  relator,  deputado  Leonídio  Bouças.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião que seria realizada

hoje,  às  18h30min,  e  convoca os membros  da  comissão para  a próxima reunião

extraordinária, a ser realizada hoje, às 20h30min, para apreciação dos Projetos de Lei

nºs 2.173 e 2.020/2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Vanderlei  Miranda  –  Bonifácio  Mourão  –  João

Magalhães – Felipe Attiê.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 29/6/2015

Às 14h47min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Felipe  Attiê,  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo  (substituindo  o

deputado  Arnaldo  Silva,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da

supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Leonídio  Bouças,

Cabo  Júlio,  João  Magalhães  e  Roberto  Andrade.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Tiago  Ulisses,  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 apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1/2015 (relator: deputado Tiago Ulisses);

pela aprovação,  no 1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs  156/2015 (relator:  deputado

Vanderlei Miranda, em virtude de redistribuição); 1.254/2015 na forma do Substitutivo
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nº 2,  e pela rejeição do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: deputado Vanderlei Miranda); e 1.864/2015 na forma do Substitutivo nº 1, e

pela  rejeição  da  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

deputado  Tiago  Ulisses).  É  distribuído  em  avulso  o  parecer  que  conclui  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.266/2015 na forma do vencido no 1º

turno (relator: deputado Tiago Ulisses). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 655/2015,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator, deputado Rogério Correia, em virtude de redistribuição. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para as reuniões extraordinárias de amanhã, em 30/6/2015, às 9h45min,

14h45min e 18h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Felipe Attiê – Vanderlei Miranda.

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/6/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Durval  Ângelo (substituindo o deputado Cabo Júlio,  por  indicação da liderança do

BMM),  Roberto  Andrade  (substituindo  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  por

indicação da liderança do BCMG), Rogério Correia (substituindo a deputada Cristina

Corrêa, por indicação da liderança do BMM) e Tiago Ulisses (substituindo o deputado

Fábio Cherem, por  indicação da liderança do BCMG),  membros da  Comissão de

Administração  Pública;  os  deputados  Tiago  Ulisses,  Felipe  Attiê,  Cabo  Júlio

(substituindo  o  deputado  Arnaldo  Silva,  por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e

Roberto Andrade (substituindo o deputado Thiago Cota, por indicação da liderança do

BCMG), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, 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 apreciar  a matéria constante da pauta e discutir  e votar proposições da
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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. A Presidência informa que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei

nº  2.173/2015,  por  falta  de  pressupostos  regimentais.  Suspende-se  a  reunião.

Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos deputados João Magalhães, Cabo

Júlio, Roberto Andrade (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação

da liderança do BCMG) e Rogério Correia (substituindo a deputada Cristina Corrêa,

por indicação da liderança do BMM)membros da Comissão de Administração Pública;

e  Tiago  Ulisses,  Vanderlei  Miranda,  Felipe  Attiê  e  Rogério  Correia,  membros  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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 2.019/2015 na forma do Substitutivo nº 1

(relator:  deputado  João  Magalhães).  Na  sequência,  é  aprovado  o  parecer  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que conclui pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.019/2015 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Administração Pública (relator: deputado Tiago Ulisses). Cumprida a finalidade da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros destas

comissões  para  a  próxima  reunião  conjunta,  hoje,  dia  29,  às  20h45min,  com  a

finalidade de apreciar o Projeto de Lei nº 2.173/2015, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Fábio  Cherem  –  Roberto  Andrade  –  Vanderlei

Miranda – Felipe Attiê – Gustavo Valadares – Rogério Correia.

ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/6/2015

Às 20h56min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Fábio  Cherem,  Gustavo  Valadares  e  Roberto  Andrade  (substituindo  o  deputado

Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança do BCMG) membros da Comissão

de Administração Pública; e os deputados Vanderlei Miranda, Felipe Attiê,  Rogério

Correia e Roberto Andrade (substituindo o deputado Tiago Ulisses, por indicação da
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liderança  do  BCMG),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães,

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

Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições das comissões. Suspende-se a reunião. Às 23h5min são reabertos os

trabalhos  com  a  presença  dos  deputados  João  Magalhães,  Roberto  Andrade

(substituindo  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  por  indicação  da  liderança  do

BCMG), Fábio Cherem, Felipe Attiê (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por

indicação da liderança do BVC), membros da comissão de Administração Pública; e

os deputados Roberto Andrade (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por

indicação da liderança do BCMG), Vanderlei Miranda, Felipe Attiê, Rogério Correia e

Celise Laviola, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Estão presentes também os deputados Leonídio Bouças, Durval Ângelo e Bonifácio

Mourão.  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 de avulsos,  solicitada pelo relator,

deputado Fábio Cherem, do parecer da comissão de Administração Pública sobre o

Projeto de Lei nº2.173/2015, em 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria na

forma do substitutivo nº 2. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece

a presença de todos, convoca os membros da comissão para as próximas reuniões

extraordinárias, amanhã, dia 30, às 9h30min, às 14 horas e às 18 horas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Tiago Ulisses – Fábio Cherem – Vanderlei Miranda –

Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Arnaldo Silva – Cabo Júlio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Sargento  Rodrigues,  João  Leite,  Cabo  Júlio  e  Professor  Neivaldo,
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membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Durval

Ângelo  e  Cristiano  Silveira.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Sargento  Rodrigues,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

presidência  informa que a reunião se destina a 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, 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  da  seguinte  correspondência:  documentos  dos

representantes da TV Candidés, presentes nesta reunião, relativos às denúncias que

serão apresentadas. Comunica também o recebimento de correspondência publicada

no  Diário  do  Legislativo em  25/6/2015:  ofícios  dos  vereadores  do  Município  de

Piumhi, e dos Srs. Jaime Arturo Ramíres, reitor da Universidade Federal de Montes

Claros, e Bernardo Santana de Vasconcelos, secretário de Estado de Defesa Social.

O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.284/15, em turno único, do

qual  designou  como relator  o  deputado  Cabo  Júlio.  A presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Carla Kreefft, chefe da Assessoria

de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação, representando a secretária

dessa pasta; e Nayara Lopes, repórter  da TV Candidés, de Divinópolis;  e os Srs.

Kerison Arnóbio Lopes Santos, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais

de Minas Gerais;  Kleuver  Luis  Alves Mota,  diretor da Escola Estadual  Monsenhor

Domingos, de Divinópolis; Flaviano Cunha, diretor de Jornalismo da TV Candidés; e

Yan D'Masoyy, repórter cinematográfico da TV Candidés, que são convidados a tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra à deputada Celise Laviola e, logo

após, ao deputado João Leite, coautores do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião.  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
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discussão e  a  votação de proposições  que dispensam a apreciação  do  Plenário.

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

1.122; 1.140; 1.143 a 1.145; 1.148; 1.153; 1.159 a 1.166; 1.168; 1.170 a 1.178; 1.202

e 1.205/201. 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 2.443/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados ao secretário municipal de Segurança Urbana e Patrimonial de

Belo Horizonte as notas taquigráficas da 38ª Reunião Extraordinária da Comissão e

pedido  de  providências  para  que  agentes  da  Guarda  Municipal  intensifiquem  a

fiscalização de trânsito e a atuação preventiva na região do Bairro Buritis;

nº 2.444/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a

intensificação da atividade de inteligência policial  na região do Bairro Buritis,  com

ações de repressão qualificada das delegacias especializadas de repressão a furtos e

roubos e ao tráfico de drogas;

nº 2.445/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para

que batalhões de polícia especializada ampliem a área de recobrimento de atuação

policial,  com a realização de operações esporádicas de policiamento ostensivo no

Bairro Buritis e região, em Belo Horizonte;

nº 2.446/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam  encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  do

Ministério  Público  as  notas  taquigráficas  da  38ª  Reunião  Extraordinária  desta

comissão e pedido de providências para coibir o abuso na ocupação da Rua Vitório

Magnavacca, no Bairro Buritis, em Belo Horizonte, que ocorre principalmente à noite

por clientes de bares locais, e para buscar promover a alteração da entrada de alunos

do Centro Universitário UniBH para a Rua Engenheiro Carlos Goulart, nesse bairro;

nº 2.447/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados ao prefeito municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas

da  38ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Segurança  Pública  e  pedido  de
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providências  para  promover  a  alteração  da  entrada  dos  alunos  do  Centro

Universitário  UniBH para  a  Rua  Engenheiro  Carlos  Goulart,  no  Bairro  Buritis,  na

Capital;

nº 2.448/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja encaminhado ao prefeito Municipal  de Belo Horizonte pedido de informações

sobre a existência de medidas urbanísticas compensatórias das empresas UniBH e

MRV em razão dos impactos urbanísticos causados no Bairro Buritis decorrentes de

suas atividades;

nº 2.449/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja realizada visita ao Procurador-Geral de Justiça para tratar do Projeto de Lei nº

1.063/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que visa estabelecer diretriz

para a integração dos procedimentos a serem adotados pelos órgãos de segurança

pública na lavratura de termo circunstanciado, conforme previsto no art. 69 da Lei

Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995;

nº 2.452/15, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam seja

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

de providências para averiguar conduta, em tese, irregular praticada pelo Sr. Milton

Jerônimo  Paulo,  delegado  regional  de  Polícia  Civil,  que,  ao  manifestar-se  em

audiência  pública  desta  comissão  realizada  em  24/6/2015,  no  Bairro  Buritis,

considerou a Polícia Militar "incompatível com o Estado Democrático de Direito".

nº 2.453/15, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para averiguar,

no âmbito das funções do Ministério Público, conduta, em tese, irregular praticada

pelo Sr. Milton Jerônimo Paulo, delegado regional de Polícia Civil, que, ao manifestar-

se em audiência pública desta comissão realizada em 24/6/2015, no Bairro Buritis,

considerou a Polícia Militar "incompatível com o Estado Democrático de Direito".

Nº 2.454/15,  dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite,  em que solicitam

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com relação

à manifestação feita  pelo Sr.  Milton  Jerônimo Paulo,  delegado regional  de  Polícia

Civil,  durante audiência pública desta comissão realizada em 24/6/2015, no Bairro

Buritis, o qual considerou a Polícia Militar "incompatível com o Estado Democrático de

Direito".
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É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº

2.442/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência pública

da comissão para debater o crescente índice de criminalidade verificado no primeiro

semestre nas regiões Leste, Oeste e Barreiro, 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, 30 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Iran Barbosa.

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Cabo  Júlio,  Fábio  Cherem,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares,  Durval  Ângelo

(substituindo a deputada Cristina Corrêa, por indicação da liderança do BMM), Tiago

Ulisses (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança

do BCMG) e Vanderlei Miranda (substituindo o deputado Cabo Júlio, por indicação da

liderança do BMM), membros da Comissão de Administração Pública; os deputados

Tiago  Ulisses,  Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê  e  Fábio  Cherem

(substituindo  o  deputado  Thiago  Cota,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes,

também,  os  deputados  Bonifácio  Mourão,  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Luiz  Humberto

Carneiro  e  Lafayette  de  Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado João Magalhães, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições das comissões. 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 faz

retirar da pauta da reunião o Projeto de Lei nº 2.019/2015, por ter sido apreciado em
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reunião anterior. 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

2.173/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  (relator:  Deputado  Fábio  Cherem).  Na

sequência, o presidente determina a distribuição de avulsos, solicitada pelo relator,

deputado  Tiago  Ulisses,  do  parecer  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária sobre o Projeto de Lei nº 2.173/2015, em 1º turno, que conclui pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, da comissão de Administração

Pública, com a Emenda nº 1; e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

conjunta, hoje, às 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Vanderlei Miranda – Rogério Correia – Felipe Attiê –

Tiago Ulisses – Durval Ângelo – Gustavo Corrêa.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 9h50min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  e  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o

deputado Tito Torres, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Durval  Ângelo,  Cabo  Júlio,

Gustavo Valadares, Fábio Cherem e João Magalhães. 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 11h56min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados

Tiago Ulisses,  Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  Rogério  e  Correia  e

Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da liderança do

BVC), membros da supracitada comissão.  Estão presentes também os deputados

Durval Ângelo, João Magalhães e Fábio Cherem. 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.  São  retirados  de  pauta  por

determinação do presidente os Projetos de Lei nºs 1, 156, 1.254 e 1.864/2015 por

haverem  sido  apreciados  em  reunião  anterior,  e  655/22015  por  não  cumprir

pressupostos  regimentais.  Após  discussão e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.266/2015 na forma do vencido no 1º

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

desconvoca a reunião de hoje, às 14h45min, convoca os membros da comissão para

a reunião extraordinária de hoje, às 18h45min, e para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Vanderlei  Miranda  –  Rogério  Correia  –  Roberto

Andrade.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às  10h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino, Emidinho Madeira e Nozinho,  membros da supracitada comissão. Estão

presentes, também, os deputados Antônio Carlos Arantes, Tony Carlos, Antônio Lerin

e  Bosco.  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  debater,  durante  a  Exposição  Brasileira  de  Agronegócio  do  Leite  –

Megaleite  2015 –,  a cadeia produtiva  do  leite  e  a criação da semana do leite.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Paulo

Piau Nogueira, prefeito municipal de Uberaba; Luiz Humberto Dutra, presidente da

Câmara  Municipal  de  Uberaba;  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Rui  da  Silva  Verneque,  presidente  da

Empresa de Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  –  Epamig  –;  Amarildo  José

Brumano Kalil, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
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Estado  de  Minas  Gerais  –  Emater  –  ;  Jônadan  Hsuan  Min  Ma,  presidente  da

Associação Brasileira  dos  Criadores  de  Girolando;  Marcílio  de  Sousa  Magalhães,

superintendente  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária e Abastecimento em Minas

Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a

palavra aos deputados Antônio Lerin e Bosco, 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. Em seguida, é lançada a Frente

Parlamentar do Leite.  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 julho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Nozinho.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 30/6/2015

Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Professor  Neivaldo  e  a  deputada  Geisa  Teixeira  (substituindo  o  deputado  Ivair

Nogueira por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Professor Neivaldo,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da

Sra.  Karla  Roque  Miranda  Pires,  presidente  da  Funec,  publicada  no  Diário  do

Legislativo em  25/6/2015.  A  presidência  comunica  que  serão  reiterados  os

Requerimentos de Comissão nºs 654 e 655/2015. 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, é aprovado

parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 220/2015 na forma do
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Substitutivo nº  1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  deputado Paulo

Lamac).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação

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

Requerimentos nºs 826 a 849, 877, 907, 931, 950 a 995 e 1.067/2015. Retira-se da

reunião  a  deputada  Celise  Laviola,  e  faz-se  presente  o  deputado  Ivair  Nogueira.

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 2.435 a 2.437/201, já recebidos em reunião

anterior; e os seguintes requerimentos:

nº 2.455/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita da

comissão à 46ª edição da Semana do Produtor Rural, a ser realizada no Município de

Florestal de 13 e 17/7/2015, para conhecer os trabalhos apresentados, especialmente

os que dizem respeito ao tema "Educação no campo";

nº 2.456/2015, do deputado Ivair Nogueira, do deputado Paulo Lamac, do deputado

Douglas Melo e do deputado Professor  Neivaldo,  em que solicitam seja realizada

audiência pública da comissão para debater a situação funcional dos servidores da

Educação afetados pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº

100, de 2007, e dos designados.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.457/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

secretária de Estado de Educação pedido de informação sobre o cronograma para

reinício do processo de construção da Escola Estadual do Bairro Riacho da Mata, no

Município de Sarzedo;

nº  2.458/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

secretária de Estado de Educação pedido de informação sobre o cronograma para

reinício do processo de construção da Escola Estadual Pedro Thysen, no Município

de Piedade dos Gerais;

nº  2.459/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  proceda  à

construção de escola estadual no Bairro Aparecida, no Município de Ibirité;
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nº  2.460/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  proceda  à

construção de escola estadual no Bairro Águia Dourada, no Município de Ibirité;

nº  2.461/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  proceda  à

construção de escola estadual no Bairro Eldorado, no Município de Ibirité;

nº  2.462/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretária de Estado de Educação pedido de informação sobre o cronograma para

liberação de recursos para a reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual dos

Palmares, no Município de Ibirité;

nº 2.463/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  proceda  ao

restabelecimento  do  funcionamento  do  sistema de  segurança  e  à  contratação  de

vigias para a Escola Estadual Batista de Oliveira, no Município de Juiz de Fora.

São  aprovados  relatórios  de  visitas  às  Escolas  Estaduais  Ana  Salles  e  Delfim

Moreira,  no  Município  de  Juiz  de  Fora,  em  5/3/2015;  à  Escola  Estadual  Paulo

Campos  Guimarães,  no  Município  de  Pompéu,  em  5/5/2015;  e  ao  câmpus  da

Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, no Município de Passos, em

11/6/2015, os quais seguem publicados 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, 2 de julho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local  visitado:  Escola  Estadual  Ana Salles  e a Escola Estadual  Delfim Moreira,

situadas no Município de Juiz de Fora.

Apresentação

A requerimento do deputado Noraldino Júnior, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia visitou, no dia 5/3/2015, a Escola Estadual Ana Salles e a Escola Estadual



2192
____________________________________________________________________________

Delfim Moreira, situadas no Município de Juiz de Fora, com o objetivo de conhecer as

condições de infraestrutura dessas unidades de ensino, sua logística de acesso e a

situação dos seus corpos docente e discente.

Participaram da visita,  além do autor  da  proposição,  o  presidente da comissão,

deputado  Paulo  Lamac,  e  os  deputados  Isauro  Calais  e  Lafayette  Andrada.  Os

parlamentares foram recebidos pela professora Fernanda Cristina de Paula Ferreira

Moura, que dirige a 18ª Superintendência Regional de Ensino, e pelas professoras

Luciane  de  Oliveira  Knopp  e  Rita  de  Cássia  Rotondo  Domingues,  diretoras,

respectivamente, da Escola Estadual Ana Salles e da Escola Estadual Delfim Moreira.

Também acompanharam a visita o secretário municipal de Educação de Juiz de Fora,

Veverton Vilas Boas, e vereadores do município.

Relato

Visita à Escola Estadual Ana Salles

A reunião  teve  por  objetivo  verificar  a  situação  das  estruturas  físicas  de  duas

unidades  escolares  situadas  no  Município  de  Juiz  de  Fora  e  suas  condições  de

utilização por professores e alunos.

Inicialmente,  os  parlamentares  estiveram  na  Escola  Estadual  Ana  Salles.

Construída  em  1963  com  estruturas  metálicas  semelhantes  a  contêineres,  a

instituição  ficou  conhecida  como “escola  de  lata”.  Pela  facilidade  e  economia  de

construção, esse modelo de unidade escolar proliferou em todo o Estado, na década

de 1960, com o intuito de agilizar o desenvolvimento educacional em Minas Gerais.

A escola está situada em região de alta vulnerabilidade social e atende, em seis

salas de aulas, 157 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.  Além dessas

salas, a escola dispõe de uma pequena cozinha, um refeitório, uma biblioteca, uma

sala administrativa, banheiros masculino e feminino e duas áreas cimentadas sem

cobertura, utilizadas como quadra de esportes e espaço de lazer. A última intervenção

realizada nessa escola foi em 2002, quando foi construído um muro e reformados os

banheiros.

De  imediato,  os  parlamentares  constataram,  na  parte  externa,  que  as  paredes

metálicas estão totalmente deterioradas, enferrujadas e com buracos, colocando em

risco a integridade física dos alunos. Ademais, a cobertura da escola, composta de
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telhas metálicas e de amianto, além de furada, o que implica goteiras no período de

chuvas, eleva a temperatura do local a níveis inconcebíveis no período de calor, já

tendo sido registrado no local mais de 50ºC, segundo a diretora Luciane de Oliveira

Knopp.

Na parte interna, os parlamentares puderam constatar que as salas de aula são

divididas por finas chapas de madeirite ou compensado. Por serem antigas, estão

quebradas  e  com  buracos,  que  são  tapados  com  trabalhos  dos  alunos  ou  dos

professores  em  papel-madeira  ou  papel  de  pão.  Verificaram,  ainda,  que  o  forro

dessas salas, composto de chapas do mesmo produto, está empenado em razão das

chuvas e da umidade, com real possibilidade de desabamento. Além do mais, todas

as janelas basculantes estão com os vidros quebrados.

Os parlamentares atestaram, além disso, que os espaços cimentados e destinados

ao esporte e ao lazer dos alunos são totalmente inadequados para essas atividades,

com equipamentos estragados e enferrujados. Não há portas nos banheiros, nem

assentos  nos  vasos  sanitários,  furtados  durante  invasões  que  ocorrem

constantemente na escola.

Os deputados conheceram, também, um terreno, de passagem de servidão, que foi

doado pelo município à escola e será a ela incorporado após a devida retificação na

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis.

Ao final da visita, a diretora Luciane de Oliveira Knopp afirmou que, no tocante à

infraestrutura, a Escola Estadual Ana Salles pode ser considerada a pior de Juiz de

Fora.  A  construção  de  um  novo  prédio  é  esperada  desde  2009,  quando  foi

protocolizado  um  pedido  formal  na  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  e  já  foi

solicitada a instalação de câmeras de segurança para conter as constantes invasões.

Na oportunidade, a diretora indagou sobre a conclusão do processo de implantação

do tempo integral nas escolas da rede pública estadual, e o deputado Paulo Lamac

asseverou que o assunto seria pesquisado pela comissão para responder à questão

de uma forma mais consistente.

Visita à Escola Estadual Delfim Moreira

Logo após a visita à Escola Estadual Ana Salles, os deputados foram conhecer a

Escola Estadual Delfim Moreira, situada no Palacete Santa Mafalda.
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Construído  na  década  de  1850  pelo  comendador  Manoel  do  Vale  Amado,  em

homenagem ao imperador Pedro II, quando de sua visita ao município, o prédio já

abrigou a Escola Normal de Juiz de Fora e o Primeiro e o Segundo Grupos Escolares,

posteriormente  renomeados  de  Escola  Estadual  José  Rangel  e  Escola  Estadual

Delfim Moreira, respectivamente. Atualmente o prédio é utilizado apenas pela Escola

Estadual Delfim Moreira. Além da estrutura original, foram acrescidos dois espaços:

uma  estrutura  voltada  para  a  Rua  Braz  Bernardino,  com  salas  de  aula,  e  uma

estrutura de vigas metálicas e alvenaria, onde está uma quadra de esporte. Em 1985,

após  estudos  técnicos  da  Fundação  Cultural  Alfredo  Ferreira  Lage  –  Funalfa  –,

responsável pela política cultural do município, o prédio foi tombado pelo Conselho

Municipal  de  Preservação  do  Patrimônio  Cultural  de  Juiz  de  Fora  –  Comppac.

Especificamente, do prédio são tombados a fachada para a Avenida Rio Branco, o

hall, a escada de madeira, a volumetria, a caixa original e o acréscimo lateral na Rua

Braz Bernardino.

Em  razão  de  problemas  estruturais,  há  praticamente  dois  anos  a  utilização  do

palacete foi suspensa, e a escola, transferida para um prédio situado na Rua Santo

Antônio, 430, pelo qual o Estado paga R$32.500,00 de aluguel, conforme informou a

diretora Rita de Cássia Rotondo Domingues.  Nesse local  são atendidos cerca de

1.700 alunos dos ensinos fundamental e médio e do Programa Nacional de Acesso

ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. De acordo com a diretora, esse imóvel é

pequeno  e  os  estudantes  estão  sem  aula  de  educação  física  por  falta  de  local

apropriado.

Já  no  início  da  visita  ao  Palacete  Santa  Mafalda,  os  parlamentares  puderam

verificar, na parte externa do casario, a deterioração ocorrida nestes dois anos sem

manutenção:  luminárias  quebradas e  com risco de cair,  janelas  com as madeiras

podres e os vidros quebrados, fiação elétrica solta e paredes esburacadas.

Na  parte  de  dentro  do  prédio,  o  cenário  também  é  de  deterioração:  forros  de

madeira do teto furados e com infiltração, pisos de madeira quebrados e mofados,

portas de madeira quebradas, cômodos sem portas, fiação elétrica solta e paredes

esburacadas e mofadas.

De acordo com a diretora Rita de Cássia Rotondo Domingues, a recuperação da
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escola não ocorreu ainda, por falta de interesse do gestor estadual, pois um projeto

para a reforma já foi elaborado e estaria parado no Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico – Iepha –, sem a devida aprovação, em razão de divergências

técnicas com o escritório de arquitetura contratado para a elaboração desse projeto.

Durante a visita, professores, representantes do grêmio estudantil e pais de alunos

entregaram  aos  parlamentares  um  relatório  com  apontamentos  sobre  todos  os

problemas dos dois prédios. Também foi distribuído um caderno informativo sobre o

projeto  Professor  da  Família,  executado  nessa  escola  sob  a  coordenação  do

professor Valtere João de Souza Júnior.

Conclusão

A Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  considera  que  as  condições

estruturais  da  Escola  Estadual  Ana  Salles  e  da  Escola  Estadual  Delfim  Moreira,

situadas no Município de Juiz de Fora, foram satisfatoriamente verificadas.

Ficou patente a desconsideração da administração pública para com o patrimônio, o

corpo docente e os alunos de ambas as instituições. Constatou-se a necessidade de

uma imediata intervenção dos órgãos estaduais responsáveis pela educação e pelas

obras públicas do Estado nessas unidades escolares,  para que se construa outro

prédio para a Escola Estadual Ana Salles e se restaure o prédio da Escola Estadual

Delfim Moreira.

Em  razão  do  péssimo  estado  da  infraestrutura  de  ambas  as  escolas,  das

solicitações e dos questionamentos apresentados durante a visita, esta comissão vê-

se na obrigação de apresentar os requerimentos anexos a este relatório.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Douglas Melo – Professor Neivaldo – Ivair Nogueira.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em virtude de visita realizada, em

5/3/2015, à Escola Estadual Ana Salles, situada no Município de Juiz de Fora, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à secretária de Estado de

Educação  para  que  informe  sobre  os  procedimentos  adotados,  até  o  presente
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momento, para a aquisição de câmeras de segurança para aquela unidade escolar e

sobre quando será implantado nessa escola o ensino de tempo integral.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

Paulo Lamac, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em virtude de visita realizada, em

5/3/2015, à Escola Estadual Ana Salles, situada no Município de Juiz de Fora, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Educação solicitando providências urgentes para a construção de outro prédio para

aquela unidade escolar.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

Paulo Lamac, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em virtude de visita realizada, em

5/3/2015, à Escola Estadual Delfim Moreira, situada no Município de Juiz de Fora,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, sejam encaminhados ofícios ao Secretário

de Estado de Transportes e Obras Públicas e à Secretária de Estado de Educação

solicitando informações sobre o processo de restauração do Palacete Santa Mafalda,

que abriga esse estabelecimento escolar.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

Paulo Lamac, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Escola Estadual Paulo Campos Guimarães, em Pompéu

Apresentação

A requerimento do deputado Douglas Melo, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia visitou no dia 5/5/2015 a Escola Estadual Paulo Campos Guimarães, no
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Município de Pompéu, com o objetivo de verificar as condições de funcionamento da

instituição de ensino.

Além do autor do requerimento, participaram da reunião Joaquim Campos Reis,

prefeito  de Pompéu; Suenne Layla Campos, secretária municipal  de Educação de

Pompéu; Silvânia,  diretora de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação de

Pompéu;  Loizinho  do Povão,  vereador  de  Pompéu;  Sargento  PM Fabrício,  do  3º

Pelotão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em Pompéu; Cláudio Aparecido

da Silva, da Guarda Municipal de Pompéu; Janaína Vasconcelos Gonçalves, diretora

da Escola Estadual Paulo Campos Guimarães; Valéria Vieira Santiago, vice-diretora

da  Escola  Estadual  Paulo  Campos  Guimarães;  José  Wilbur  Cordeiro,  ouvidor

municipal de Pompéu; e Rosemary Ferreira da Silva, diretora da Superintendência

Regional de Ensino de Sete Lagoas.

Relato

A Comissão de Educação desta Casa visitou a Escola Estadual Paulo Guimarães

Campos com o intuito de verificar suas condições de funcionamento.

A instituição de ensino frequentemente é alvo de arrombamentos, depredação e

furtos. De acordo com a diretora, desde sua posse no cargo, em 2012, a escola foi

arrombada pelo menos 10 vezes. De acordo com o representante da Polícia Militar,

pelo fato de a escola não ser aberta à comunidade, a maior parte dos crimes ocorreu

nos finais de semana ou em feriados prolongados.

O último arrombamento ocorreu em 5/4/2015. Na ocasião, ação da Polícia Militar

impediu que equipamentos eletrônicos fossem levados pelos criminosos. Um deles

ainda está preso.

A diretora da instituição relatou que o estabelecimento de ensino não conta com

sistemas de segurança ou vigilância. Os pedidos feitos à SRE de Sete Lagoas para a

instalação de sistema de monitoramento e vigilância não foram deferidos.

Além disso, o policiamento na região é insuficiente para coibir os delitos, e há forte

presença do tráfico de drogas na região.  Outro problema relativo à segurança da

escola é que,  além de entrarem para furtar  equipamentos,  os  criminosos também

depredam a instituição de ensino.  Recentemente, a Superintendência Regional de

Ensino de Sete Lagoas liberou R$ 36.000,00 para reformar  o sistema elétrico da



2198
____________________________________________________________________________

escola. Concluída a obra, todos os fios foram roubados, e várias luminárias recém-

instaladas foram destruídas.

Além dos problemas mencionados, a infraestrutura é precária. Os banheiros estão

com infiltrações e vazamentos; a secretaria da escola ocupa uma das salas de aula;

algumas lajes estão com infiltração, e o reboco está caindo; o espaço ocupado pelo

laboratório de ciências é inadequado; a quadra poliesportiva necessita de reformas; o

muro que cerca a escola corre o risco de cair. Além de todos esses problemas, como

o prédio onde funciona a escola inicialmente foi concebido para atender a classes dos

anos iniciais do ensino fundamental, sua estrutura é inadequada para atender alunos

dos anos finais desse nível de ensino e do ensino médio.

Todos esses fatores têm contribuído, segundo a diretora da unidade escolar, para

que  a  população  tenha  imagem  negativa  da  instituição.  Os  pais  apresentam

resistência  em  matricular  os  filhos  na  escola,  que  desde  2012  perdeu

aproximadamente 400 alunos. Hoje o corpo discente é composto por 600 alunos.

A fim de tentar solucionar os frequentes problemas, a SRE de Sete Lagoas tem se

reunido com a direção da escola, com a Polícia Militar, com a Prefeitura de Pompéu e

com a Guarda Municipal desse município. Após a arrombamento do dia 5 de abril,

foram realizadas três reuniões (7, 14 e 30/4/2015), que até o momento geraram os

seguintes resultados: decisão de reformar a escola em etapas, sob a condição de que

a escola seja aberta à comunidade; inicialmente, apenas a quadra será reformada;

oferta, em parceria com o Município de Pompéu, de cursos gratuitos à comunidade

no espaço da escola  aos  sábados;  até  o  momento  foram confirmados  cursos de

artesanato, pintura e biscuí; implantação, em parceria com a Empresa de Assistência

Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Emater  –  de  horta

comunitária nas dependências da escola; realização de parceria com a Associação de

Amigos e Pais dos Excepcionais – Apae – de Pompéu para atendimento a alunos

com  necessidades  educacionais  especiais  matriculados  na  escola;  realização  de

reunião  em  7/5/2015,  nas  dependências  da  escola,  com  o  intuito  de  incentivar  a

participação da comunidade nas atividades a serem desenvolvidas pela instituição de

ensino.

Por fim, a secretária municipal de Educação de Pompéu relatou que os problemas
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na Escola Estadual Paulo Campos Guimarães ocorriam com frequência também nas

escolas municipais. A abertura dos espaços dessas escolas para as comunidades em

seus entornos gerou uma queda significativa das ações criminosas.

Conclusão

Na  visita,  foram  firmados  os  seguintes  compromissos  para  a  resolução  dos

problemas: a direção da Escola Estadual Paulo Guimarães Campos se comprometeu

a abrir  as portas do estabelecimento de ensino à comunidade; foi  anunciado pela

diretora  da  superintendência  regional  de  ensino  que  a  secretaria  de  Estado  de

Educação autorizou a reforma gradativa das dependências da instituição de ensino,

desde que a instituição mantenha suas portas abertas para a comunidade.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Douglas Melo – Professor Neivaldo – Ivair Nogueira.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Câmpus de Passos da Universidade do Estado de Minas Gerais

Apresentação

A requerimento do deputado Cássio Soares, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia visitou, no dia 11/6/2015, o câmpus de Passos da Universidade do Estado

de  Minas  Gerais  –  Uemg  –,  com  o  objetivo  de  conhecer  as  instalações  e  os

laboratórios recém-criados para atender ao novo curso de medicina.

Participaram da visita, além do autor da proposição, os deputados Antônio Carlos

Arantes, Duarte Bechir e Emidinho Madeira. Os parlamentares foram recebidos pela

vice-diretora  da  Uemg  de  Passos,  Marisa  da  Silva  Lemos,  pelo  presidente  da

Fundação de Ensino Superior  de Passos – Fesp –,  Fábio Pimenta Kallas, e pelo

diretor administrativo da Uemg, Luiz Camilo Teodoro. Também acompanharam a visita

os prefeitos e vereadores dos Municípios de Passos, de São Tomás de Aquino, de

Alpinópolis e de São João Batista do Glória; o provedor da Santa Casa de Passos,

Vivaldo Soares Neto, além de professores e servidores daquela instituição de ensino

superior.

Relato

Inicialmente,  foram  repassadas  aos  presentes  informações  técnicas  sobre  o
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processo  de  homologação  pelo  Ministério  de  Educação  –  MEC  –  do  curso  de

medicina em Passos.

O deputado Cássio Soares explicou que,  antes mesmo do recente processo de

absorção dos cursos da  Fundação de Ensino  Superior  de  Passos  –  Fesp – pela

Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, a direção do câmpus deu início

ao  processo  de  implantação  do  curso  de  medicina,  com  a  devida  aprovação  do

Conselho Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde.

Dessa forma, foram providenciadas instalações apropriadas para os laboratórios e

uma biblioteca especializada, que, avaliadas pelo MEC, receberam nota 4 num total

de 5 pontos. Nesse período, a Fesp, por meio do BNDES, investiu R$5 milhões em

obras estruturais.

O  parlamentar  informou  ainda  que  há  dois  processos  em  andamento  no  MEC

solicitando homologação para o curso de medicina: um, de uma instituição privada, e

o outro, da Uemg, cujo curso será público e gratuito. De acordo com o deputado, se

implantado, o curso de medicina será o primeiro da Uemg e o segundo do sistema

estadual  de  ensino,  uma  vez  que  a  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  –

Unimontes – já oferece esse curso. Informou ainda que a Uemg de Passos atende a

cerca de 4 mil alunos, metade do próprio município e metade aproximadamente de 30

cidades da região. A manutenção do curso de medicina importará um custeio anual

estimado de cerca de R$ 13,5 milhões.

Por  fim,  o  deputado  Cássio  Soares  afirmou  que  esteve  com  o  governador  do

Estado, Fernando Pimentel, na primeira semana de junho, de quem obteve apoio às

reivindicações da instituição de ensino ao MEC.

A seguir, a vice-diretora da Uemg de Passos, Marisa da Silva Lemos, afirmou que a

unidade está totalmente preparada para receber  o curso de medicina,  pois a sua

implantação foi planejada ao longo de três anos por professores da Uemg e médicos

da  Santa  Casa  de  Passos,  que  já  recebem  alunos  do  curso  de  medicina  da

Universidade de Alfenas – Unifenas –, monitorados por médicos professores. Marisa

Lemos  destacou  também  que  todos  os  laboratórios  exigidos  estão  prontos  e  já

funcionando e que a biblioteca já dispõe dos livros de medicina do 1º e do 2º ano,

determinação legal para a abertura do curso.
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O presidente da Fesp, Fábio Pimenta Kallas, disse que um dos maiores desafios

para  a  aprovação  do  MEC é  a  formação  exigida  dos  docentes  e  que  86%  dos

professores da área médica local já são mestres e doutores. Ele acrescentou que a

Uemg já tem convênios firmados com as Santas Casas de São Sebastião do Paraíso

e de Piumhi e que, segundo o provedor da Santa Casa de Passos, Vivaldo Soares, os

mesmos  programas  fornecidos  aos  alunos  da  Unifenas  serão  oferecidos  aos  da

Uemg.

Os deputados visitaram, então, os laboratórios de bases biológicas; os laboratórios

de  farmacologia  e  embriologia,  onde  é  desenvolvida  atividade  farmacológica  de

plantas do cerrado; os laboratórios de química e bioquímica; o laboratório de práticas

cirúrgicas; o laboratórios de habilidades, onde puderam conhecer bonecos dotados

de sensores ligados a um sistema de informática, que servirão de instrumento para os

estudantes praticarem sondagens gástricas e entubação; o laboratório de saúde da

mulher,  da  criança  e  do  adolescente;  e,  por  fim,  o  laboratório  de  estética,  de

cosmética e de terapias alternativas.

Na oportunidade, os parlamentares foram informados de que Uemg tem cerca de

100  projetos  de  extensão,  em  parceria  com  a  comunidade,  e  vários  projetos  de

pesquisa vêm sendo desenvolvidos, dos quais 90 são aprovados pela Fundação de

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – Fapemig.

O prefeito de Passos, Ataíde Vilela, lembrou aos presentes que avaliadores do MEC

estiveram no município para  verificar,  também, a estrutura de saúde da região,  e

constataram que, com os 600 leitos do Sistema Único de Saúde – SUS – em Itaú de

Minas, Passos, Piumhi e São Sebastião do Paraíso, o curso de medicina poderá,

inicialmente, oferecer 120 vagas.

A seguir, os parlamentares visitaram a biblioteca e o restaurante comunitário, fruto

de parceria da universidade com a prefeitura e outras entidades, onde estudantes e

idosos pagam R$ 6,00 por refeição, preparada sob a orientação de alunos do curso

de nutrição da instituição de ensino.

Os parlamentares visitaram ainda as novas instalações do câmpus da Uemg, que

ocupa uma área de 10ha onde antes funcionava um clube de lazer. Nesse espaço,

ainda em construção, há três edifícios com 90 salas, que atendem, atualmente, aos
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cursos de engenharia, de sistemas de informática e de agronomia, Posteriormente,

parte da biblioteca e dos demais cursos, com exceção das ciências médicas e saúde,

serão transferidos para o local. As obras desse espaço estão orçadas em R$8,436

milhões, recurso obtido pela Fesp no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social – BNDES.

Ao  final  da  visita,  os  deputados  puderam  conhecer  o  ambulatório-escola  da

universidade, onde funciona um centro de referência para orientação sobre doenças

sexualmente  transmissíveis,  notadamente  a  Aids,  e  a  forma  de  tratamento  dos

acometidos por alguma dessas patologias. O ambulatório-escola, em seu trabalho de

orientação, alcança cerca de 500 mil pessoas de 23 municípios da região, por meio

de  uma equipe  multidisciplinar  composta  por  médicos,  psicólogos,  farmacêuticos,

assistentes sociais e alunos dos cursos da área de saúde da Uemg.

Conclusão

Os parlamentares verificaram que a instituição de ensino superior dispõe de todos

os requisitos necessários para implantar um curso de medicina. Comprometeram-se a

colaborar de forma coordenada e conjunta nas instâncias administrativas e político-

partidárias  para  que  o  novo  curso  seja  implementado.  Afirmaram  ainda  que

encaminharão ao governador do Estado um relatório da visita ao câmpus da Uemg,

em Passos, para informá-lo do que puderam observar no local.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Douglas Melo – Professor Neivaldo – Ivair Nogueira.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados João Magalhães e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão. Estão

presentes,  também, a deputada Celise Laviola e o deputado Sargento  Rodrigues.

Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, 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

apurar denúncia de venda de lacres de tornozeleiras eletrônicas dentro da Unidade
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Gestora de Monitoração Eletrônica – Ugme –, conforme matéria veiculada no dia 5 de

junho do corrente ano, pelo jornal  Hoje em Dia e a discutir e votar proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Andréa Abritta Garzon, assessora especial-Suapi, e os Srs. Antônio de Pádova

Marchi Júnior, subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de Estado de

Defesa Social; Paulo Roberto de Souza, conselheiro do Conselho de Criminologia e

Política  Criminal  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Paulo  Ribeiro  dos  Santos  Júnior,

assessor da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica – Ugme; José Alberi Fortes

Júnior, analista da Space.com Monitoramento; Valter Ribeiro de Paula, assessor do

Sindpol-MG; Alan Nogueira, vice-presidente do Sindasp; Wadson Timo Abreu, diretor-

geral da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica – Ugme –, da Subsecretaria de

Administração  Prisional  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social;  Saint  Clair

Sanches, diretor adjunto da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica – Ugme –, da

Subsecretaria 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 Cabo Júlio, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Gustavo Corrêa – Durval Ângelo – Agostinho Patrus

Filho.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Arnaldo  Silva  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 Arnaldo Silva, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  discussão  e

votação,  é aprovado o Parecer  de Redação Final  do Projeto de Lei  nº  427/2015.

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 2.374/2015, do deputado Duarte Bechir.

São recebidos e aprovados, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos:

nº  2.465/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  realizada visita

conjunta desta comissão com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização à

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, com a

presença de um representante dos pais de alunos beneficiários da chamada Bolsa

Caade, com o objetivo de discutir a concessão da referida bolsa;

nº 2.466/2015, dos deputados Duarte Bechir e Fred Costa, em que solicitam seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos pedido de providências sugerindo

que  se  manifeste  acerca  da  concessão  da  ajuda  de  custo  para  pagamento  das

mensalidades em escola especial, chamada de Bolsa Caade; e

nº 2.467/2015, dos deputados Duarte Bechir e Fred Costa, em que solicitam seja

encaminhado à Coordenadoria de Defesa do Direito de Família do Ministério Público

pedido de providências sugerindo que se manifeste junto à Secretaria de Estado de

Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania acerca da concessão da ajuda de

custo  para  pagamento  das mensalidades  em escola  especial,  chamada de  Bolsa

Caade.

É recebido pela presidência para posterior apreciação o seguinte requerimento:

nº 2.471/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizado debate

público  para  discutir  o  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência,  sua  aplicabilidade  e

efetividade da norma para a inclusão da pessoa com deficiência.

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, 7 de julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão – Dilzon Melo.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

30/6/2015

Às 18h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus Filho,  Gustavo Corrêa e Durval  Ângelo (substituindo a deputada

Cristina  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João  Magalhães,

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 aprecia a matéria constante na pauta e discutir e votar

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

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

apreciação do Plenário. A Presidência informa que fez retirar da pauta da presente

reunião  o  Projeto  de  Lei  nº  2.019/2015,  no  2º  turno,  por  falta  de  pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para as próximas reuniões extraordinárias,

amanhã, quarta-feira, dia 1º/7, às 10 horas, 14h30min e 18 horas, com a finalidade de

apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.019/2015, em 2º turno, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Cabo Júlio – Roberto Andrade – Agostinho Patrus

Filho.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

30/6/2015

Às  18h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento
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Rodrigues, João Leite e Iran Barbosa (substituindo a deputada Celise Laviola, 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  e  reiterar  os  pedidos  de  providências  já  feitos  em  outras

oportunidades  às  autoridades  estaduais  e  municipais  quanto  aos  transtornos

causados aos moradores dos bairros da Região da Pampulha, em razão dos eventos

realizados no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) e no Estádio Jornalista

Felippe  Drummond  (Mineirinho).  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios das Sras. Cláudia Ferreira de Souza e Marta Alves Larcher,

promotoras  de  justiça  da  Promotoria  de  Defesa  da  Habitação  e  Urbanismo,

informando a  impossibilidade de comparecimento e esta  reunião e  encaminhando

documentos pertinentes; e do Sr.  Vítor  Valverde, secretário municipal de Governo,

informando  o  nome  do  representante  do  Executivo  Municipal  nesta  reunião.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Juliana

Renault Vaz, presidente da Associação Pró-Civitas dos Bairros São Luís e São José

de  Belo  Horizonte;  e  Raquel  Guimarães,  gerente  regional  de  Licenciamento  e

Fiscalização Integrada da Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha;

o Ten.-Cel. PM Marcelo Martins de Resende, comandante do 34º Batalhão de Polícia

Militar,  representando  o  comandante-geral  da  PMMG;  o  Ten.-Cel.  PM  Gianfranco

Caiafa, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais; e o

Cel. PM Sandro Teatini, coordenador de Segurança da Minas Arena, representando o

presidente  dessa  concessionária;  e  os  Srs.  Pier  Giorgio  Senesi  Filho,  secretário

municipal de Serviços Urbanos de Belo Horizonte; José Geraldo de Oliveira Prado,

secretário  de  Administração  Regional  Municipal  Pampulha;  e  Fernando  Santana,

presidente do Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte, que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e

concede a palavra ao deputado João Leite, também 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
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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 2.347/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater

sobre os crimes de lavagem de dinheiro no Estado, bem como sobre a criação de

empresas-laranja utilizadas nesse crime e nos demais crimes conexos;

nº 2.483/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Iran Barbosa, em

que solicitam seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública à Promotoria

de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  para  discutir  os  problemas  relativos  aos

impactos  urbanísticos  sobre  os  bairros  do  entorno  do  Mineirão,  decorrentes  da

exploração do estádio pela Minas Arena, bem como para a entrega de documentos

relativos ao tema;

nº 2.495/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Iran Barbosa e João Leite, em

que solicitam seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar  pedido de

providências  para  que  seja  instalado  o  perímetro  de  segurança  no  entorno  do

Mineirão nas datas de jogos de futebol;

nº 2.496/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Iran Barbosa, em

que  solicitam  sejam  encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  de  Habitação  e

Urbanismo as notas taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária da Comissão de

Segurança Pública e pedido de providências para exigir da Minas Arena a execução

de  medidas  urbanísticas  compensatórias  que  reduzam  os  impactos  urbanísticos

decorrentes da exploração do Mineirão nos bairros do seu entorno;

nº 2.497/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

sejam encaminhados ao Comando-Geral da Polícia Militar, à Corregedoria Geral da

Polícia Civil e à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais cópia do Ofício nº

20.029/2015,  assinado  pelo  comandante  do  23º  Batalhão  de  Polícia  Militar  e

direcionado  ao  diretor  de  Jornalismo  da  TV  Candidés,  de  Divinópolis,  para

conhecimento e adoção de providências para que a Polícia Militar se abstenha de

escalar  agentes  de  inteligência  para  o  monitoramento  de  locais  e  eventos,
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empenhando-se pela designação de policiais para o policiamento ostensivo de praxe;

nº 2.498/2015, da deputada Celise Laviola e dos deputados Sargento Rodrigues e

João  Leite,  em  que  solicitam  sejam  encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  da

Comarca de Divinópolis as notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de  Segurança  Pública  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  de  eventuais

condutas delituosas e da prática, em tese, do crime de cárcere privado, cometidas

contra Nayara Lopes e Yan D'Masoyy,  da equipe da TV Candidés, de Divinópolis,

durante cobertura da visita da Secretária de Estado de Educação à Escola Estadual

Monsenhor Domingos, em 11/3/2015;

nº 2.499/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Iran Barbosa, em

que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Segurança  Urbana  e

Patrimonial de Belo Horizonte pedido de providências para o aumento do efetivo da

Guarda Municipal no entorno do Mineirão nas datas de jogos de futebol, e para a

atuação conjunta do órgão municipal e da Polícia Militar nestas datas;

nº 2.500/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Iran Barbosa, em

que solicitam seja encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte pedido de

providências para a melhoria dos equipamentos de iluminação pública nos bairros do

entorno do Mineirão, em especial a troca de lâmpadas de mercúrio ainda empregadas

no referido serviço público;

nº 2.501/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Iran Barbosa, em

que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública

para discutir os termos do contrato de concessão de exploração do Mineirão pela

Minas Arena e a necessidade de execução de medidas urbanísticas compensatórias

para mitigar os efeitos nocivos da referida exploração sobre os bairros do entorno do

Estádio.

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 julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.
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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

1º/7/2015

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio,  Fábio  Cherem,  Felipe  Attiê  (substituindo  o

deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  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. Havendo número regimental,

o presidente, deputado João Magalhães, 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.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º turno, do Projeto de Lei  nº

2.019/2015 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno (relator: deputado

Agostinho Patrus Filho). 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 julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Rogério Correia.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Às 15h6min, 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 apreciar  a
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matéria constante na pauta e discutir  e  votar  proposições da Comissão.  A seguir,

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Pedro  Carlos  Bittencourt  Marcondes,

presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo

em 25/6/2015. 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

1.146, 1.151 e 1.248/2015. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 730/2015. 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, 8 de julho de 2015.

Bosco, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Às  8h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares  os

deputados  Arlen  Santiago  e  Bonifácio  Mourão  (substituindo  o  deputado  Carlos

Pimenta,  por  indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão.

Estão  presentes  também  a  deputada  Celise  Laviola  e  o  deputado  Celinho  do

Sinttrocel.  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 condições de saúde pública na região do Vale do Rio Doce e do Vale do

Aço e as medidas necessárias para o seu fortalecimento. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Elisa Maria Costa, prefeita municipal

de Governador Valadares; e os Srs. Adauto Pereira da Silva, presidente da Câmara

Municipal de Governador Valadares; Randal Bianchini Marins, promotor de justiça da

Infância e Juventude da Comarca de Governador Valadares; Derli Batista da Silva,

superintendente  regional  de  Saúde  em  Governador  Valadares;  Heleno  Márcio  de

Melo Boy, diretor-geral do Hospital São Vicente de Paulo de Governador Valadares;

Erli Rodrigues da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde; Márcio Lima de
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Paula,  prefeito  de  Jaguaraçu  e  presidente  do  consórcio  Cisdoce,  de  Governador

Valadares;  e  Weliton  Ronaldo  da  Silva,  prefeito  de  Goiabeira  e  presidente  do

consórcio Consaúde, de Ipatinga, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência  concede  a  palavra  aos  deputados  Bonifácio  Mourão  e  Celinho  do

Sinttrocel,  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. 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 julho de 2015.

Arlen Santiago, presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Às 9h15min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Tito Torres e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Felipe Attiê,

por indicação da liderança do BCV),  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 9h53min são reabertos os  trabalhos com a

presença dos deputados Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda, Felipe Attiê, Thiago Cota e

Tito Torres.  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 2.173/2015 é retirado da pauta por determinação do

presidente por não cumprir pressupostos regimentais. O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 655/2015 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental

pelo  relator,  deputado  Thiago  Cota,  em  virtude  de  redistribuição.  Cumprida  a

finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca as
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reuniões extraordinárias de hoje às 14h15min e às 18h15min, convoca os membros

da comissão para a reunião extraordinária, no dia 6/7/2015, às 10 horas, para debater

o Projeto de Lei nº 1.266/2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 2/7/2015

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac e

Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada  comissão.  O  presidente,  deputado

Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a debater o financiamento da Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – e a discutir e votar

proposições  da  comissão,  momento  em  que  se  fazem  presentes  na  reunião  a

deputada  Cristina  Corrêa  e  os  deputados  Ivair  Nogueira  e  Professor  Neivaldo.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Jerusa

Simone Garcia Trevisain, professora adjunta, representando Paulo Márcio de Faria e

Silva, reitor da Universidade Federal de Alfenas – Unifal; Adelina Martha dos Reis,

pró-reitora  de  Pesquisa  da  UFMG,  representando  Carlos  Alberto  Pereira  Tavares,

professor do Instituto de Ciências Biológicas – ICB-UFMG; Elza Fernandes de Araújo,

assessora  adjunta  de  Inovação  da  Fapemig;  e  os  Srs.  Vinícius  Barros  Rezende,

secretário de Estado-adjunto, representado Miguel Corrêa da Silva Júnior, secretário

de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes; Evaldo Ferreira Vilela,

presidente  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  –

Fapemig; Eduardo Andrade Santa Cecília, chefe de gabinete da Reitoria da UEMG,

representando Dijon Moraes Júnior, reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais

– UEMG; Mauro Martins Teixeira, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências

e professor  do  Instituto  de  Ciências  Biológicas  –  ICB-UFMG;  Rodrigo  Antônio  de

Paiva Duarte, pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais

– UFMG; Alexsander da Silva Rocha, diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da
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Fapemig; Paulo Sérgio Lacerda Beirão, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da

Fapemig; João Francisco de Abreu, presidente do Conselho Curador da Fapemig,

que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

2/7/2015

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes,  também,  os  deputados  Elismar  Prado  e  Missionário  Marcio  Santiago.

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  e  solicitar  providências  cabíveis  quanto  ao

atendimento das reivindicações dos candidatos ao cargo de Agente de Segurança

Penitenciário,  objeto  do  concurso  público  realizado  em  2013.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Adeilton de Souza

Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado

de  Minas  Gerais  –  Sindasp  –  MG;  Anderson  Marques  Martins  Gomes  Pereira,

presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB-MG; Keifferson Pedrosa,

presidente  do  Sindicato  do  Sistema Socioeducativo  de  Minas  Gerais;  André  Luiz

Jaques Horta, excedente do concurso público realizado em 2013 ao cargo de agente

de segurança penitenciário; Luiz Wagner Carvalho, excedente do concurso público

realizado  em  2013  ao  cargo  de  agente  de  segurança  penitenciário,  que  são
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convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a

votação, é aprovado o requerimento:

nº  2.515/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  João  Leite,  Cabo  Júlio  e

Missionário Marcio Santiago, em que solicitam seja realizada visita da Comissão de

Segurança Pública ao secretário de Estado de Defesa Social,  com representantes

dos  aprovados  no  concurso  público  para  agentes  de  segurança  penitenciário  e

socioeducativo, realizado em 2013, a fim de entregar relatório relativo a 40ª Reunião

Extraordinária  da  comissão,  realizada  em 2/7/15,  e  para  solicitar  providências  no

sentido de agilizar a nomeação e a posse desses candidatos.

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Cabo Júlio – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE FLÁVIA MOURÃO PARREIRA DO AMARAL

PARA DIRETORA-GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – AGÊNCIA RMBH –, EM 2/7/2015

Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Anselmo José Domingos e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Anselmo José Domingos,

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

reunião da comissão. Registra-se a candidatura do deputado Cabo Júlio para o cargo

de  presidente  e  do  deputado  Anselmo  José  Domingos  para  o  cargo  de  vice-

presidente. Após votação nominal, é eleito para presidente o deputado Cabo Júlio,

por unanimidade. Registra-se a presença da deputada Marília Campos, que passa a

integrar os trabalhos. Após votação nominal, é eleito para vice-presidente o deputado
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Anselmo José Domingos, por unanimidade. O presidente ad hoc proclama o resultado

da eleição e declara empossado como presidente o deputado Cabo Júlio, a quem

passa a condução dos trabalhos. Em seguida, o presidente declara empossado o

vice-presidente,  deputado  Anselmo  José  Domingos.  O  presidente  acusa  o

recebimento da Indicação nº 19/2015, em turno único, da qual designou como relatora

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, 13 de julho de 2015.

Cabo Júlio, presidente – Marília Campos – Tiago Ulisses.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 2/7/2015

Às 18h11min,  comparece na Sala  das  Comissões  o  deputado Noraldino  Júnior,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Noraldino Júnior,  declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater o abandono de animais vivos ao longo das margens do

Rio Arrudas, no perímetro urbano de Belo Horizonte, e a discutir e votar proposições

da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Ten.  PM Adenilson Brito  Ferreira,  representando o comandante  da Companhia  de

Polícia Militar do Meio Ambiente; o 1º-Sgt. BM José Martins de Freitas Júnior, do 1º

Pelotão/2ª Cia./1º BBM, representando o Ten. Roger Tauschek Berger Oliveira, do 1º

Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais; e os Srs. Nivaldo da Silva, presidente

do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais; e Ronaldo M. de

Castro  Garcia  Dias,  advogado  e  protetor  independente  de  animais,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu

origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Registra-se  a  presença  do

deputado Roberto Andrade. 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
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todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Ivair Nogueira – Antonio Lerin.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 6/7/2015

Às 10h7min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Gustavo Corrêa e Gustavo Valadares (substituindo, respectivamente, os deputados

Felipe  Attiê  e  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  debater  a  alienação de imóvel  à

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig –, de que

trata  o  Projeto  de  Lei  nº  1.266/2015,  do  governador  do  Estado.  A  presidência

interrompe os trabalhos  ordinários  da reunião  para ouvir  as  Sras.  Paula  Vasquez

Bittencourt, diretora de Administração e Finanças, e Sueli Izabel Corrêz Lima, gerente

jurídica, e o Sr.  Marcus Vinícius Gimenez, assessor de comunicação da Codemig,

todos representando o secretário  de Estado de Planejamento e Gestão de Minas

Gerais,  e  o  Sr.  Marco  Antônio  Castello  Branco,  presidente  da  Codemig,  que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Gustavo Valadares,  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.  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, 7 de julho de 2015.
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Tiago  Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Felipe  Attiê  –  Vanderlei  Miranda  –

Rogério Correia – Gustavo Corrêa – Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 9h30min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Rogério Correia, Agostinho Patrus Filho

(substituindo  o  deputado  Thiago  Cota,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG)  e

Gustavo Valadares (substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da liderança do

BVC), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados

Carlos Pimenta e Sargento  Rodrigues.  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 discutir e votar proposições da comissão. Suspende-se

a reunião. Às 10h40min, são 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  2.173/2015 é

retirado  da pauta  por  determinação  do  presidente,  por  não  cumprir  pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para as reuniões extraordinárias na mesma

data,  às  15  horas,  às  16h40min  e  às  20h40min,  determina  a  lavratura  da  ata  e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Felipe  Attiê  –  Vanderlei  Miranda  –

Thiago Cota.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

7/7/2015

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus  Filho,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Geraldo  Pimenta  (substituindo a
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deputada Cristina Corrêa,  por  indicação da liderança do BMM) e Rogério Correia

(substituindo o deputado Cabo Júlio, por indicação da liderança do BMM), membros

da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João

Magalhães, 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.  A

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

e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente determina a distribuição de avulsos

do seu parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.915/2015, em 1º turno, que conclui pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: deputado João Magalhães), e do parecer sobre o Projeto de Lei nº

2.020/2015, no 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria (relator: deputado

João  Magalhães).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Rogério Correia – Gustavo Corrêa – Fábio Cherem –

Tiago Ulisses.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 20h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Arnaldo Silva, Rogério Correia, Thiago Cota e Cabo Júlio (substituindo o deputado

Vanderlei  Miranda,  por  indicação da liderança do BMM),  membros da supracitada

comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Fábio  Cherem.  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.
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Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

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

Projetos de Lei nºs 2.173 e 1.915/2015 são retirados de pauta por determinação do

presidente por não cumprirem pressupostos regimentais. O presidente determina a

distribuição em avulso do parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  2.020/2015,  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  ordinária  e  para  a  reunião  extraordinária  do  dia  8/7/2015,  às

11h10min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Cabo Júlio – Fábio Cherem – Professor

Neivaldo.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

8/7/2015

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  João  Magalhães,  Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio,  Fábio  Cherem,

Gustavo Corrêa e Tiago Ulisses (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por

indicação da liderança do BCMG), 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  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.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. Suspende-se

a reunião. Às 17h37min, são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados

João  Magalhães,  Fábio  Cherem,  Gustavo  Corrêa  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o

deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança do BCMG), membros da

supracitada comissão. A presidência informa que fez retirar da pauta da reunião o

Projeto  de  Lei  nº  2.020/2015,  por  falta  de  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os



2220
____________________________________________________________________________

membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  em  9/7/2015,  às

18h30min  para  apreciar  o  parecer  do  Projeto  de  Lei  nº  2.020/2015,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Fábio Cherem – Gustavo Corrêa – Cabo Júlio.

ATA DA 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às 17h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Cabo Júlio, Fábio Cherem, Gustavo Corrêa 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, Fábio Cherem (substituindo o

deputado  Thiago  Cota,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  Gustavo  Corrêa

(substituindo o deputado Felipe Attiê,  por  indicação da liderança do BVC) e João

Magalhães (substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do

BMM), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tiago Ulisses, dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e 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

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.915/2015 na forma do Substitutivo

nº 1,  da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  deputado João Magalhães).

Suspende-se a reunião. Às 18h8min, são reabertos os trabalhos com a presença dos

deputados João Magalhães, Fábio Cherem, Tiago Ulisses (substituindo o deputado

Agostinho  Patrus  Filho,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG)  e  Ivair  Nogueira

(substituindo  a  deputada  Cristina  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),

membros  da  Comissão  de  Administração  Pública;  e  os  deputados  Tiago  Ulisses,
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Fábio Cherem (substituindo o deputado Thiago Cota, por indicação da liderança do

BCMG), João Magalhães (substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação

da liderança do BMM) e Ivair Nogueira (substituindo a deputada Cristina Corrêa, por

indicação da liderança do BMM), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. O presidente determina a distribuição em avulsos do parecer do relator

da Comissão de Fiscalização Financeira e  Orçamentária,  deputado Tiago Ulisses,

sobre o Projeto de Lei nºs 1.915/2015, em 1º turno, que conclui pela aprovação da

matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

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

reuniões conjuntas, amanhã, dia 9/7/2015, às 10 horas, 14 horas e 18 horas, para

apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.915/2015; determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Fábio Cherem – Arnaldo Silva.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às  20h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Celise  Laviola

(substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do BMM) e os

deputados  Tiago  Ulisses,  Arnaldo  Silva,  Fábio  Cherem  (substituindo  o  deputado

Thiago Cota, por indicação da liderança do BCMG) e Professor Neivaldo (substituindo

o  deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  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. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de
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Lei nº 2.173/2015 na forma do vencido no 1º turno (relator: deputado Tiago Ulisses); e

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.334/2015 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 2, e pela rejeição da

Emenda nº 1, da Comissão de Segurança Pública. (relator: deputado Arnaldo Silva).

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

convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária  e  para  a

extraordinária do dia 9/7/2015, às 11h15min, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Vanderlei Miranda – Gustavo Corrêa.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Felipe Attiê e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Tito Torres,

por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,

nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no turno

único, do Projeto de Resolução nº 17/2015 (relator: deputado Tiago Ulisses); e no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  1.980/2015  (relator:  deputado  Vanderlei  Miranda).  São

retirados de pauta os Projetos de Lei nºs 1.334/2015 e 2.173/2015 por haverem sido

apreciados em reunião anterior, e 1.682/2015 por determinação do presidente, 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 extraordinária de 11/7/2015,  às  11h40min,  determina a lavratura da  ata e

encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Rogério Correia – Vanderlei Miranda –

Thiago Cota.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

9/7/2015

Às 18h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Cabo Júlio,  Fábio  Cherem e  Gustavo Corrêa,  membros da supracitada comissão.

Estão presentes, também, a deputada Celise Laviola e os deputados Rogério Correia

e  Noraldino  Júnior.  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 na pauta e discutir e votar

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

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

apreciação do Plenário. A Presidência determina a distribuição de avulsos do parecer

do relator,  deputado Fábio  Cherem, sobre o Projeto de Lei  nº  2.020/2015,  em 1º

Turno, que conclui pela rejeição da Emenda nº1, recebida em Plenário. 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 julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Fabio Cherem – Celise Laviola – Thiago Cota.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Às 11h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Rogério  Correia  e  Thiago  Cota,  membros  da

supracitada comissão. Está presente, também, a deputada Marília Campos. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,
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nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. 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 Ofício do

Tribunal da Contas nº 1/2015 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator, deputado Vanderlei Miranda. Após discussão e votação,

é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.915/2015 na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: deputado Tiago Ulisses). A

presidência  retira  de  pauta,  por  não  cumprirem  os  pressupostos  regimentais,  os

Projetos de Lei nºs 1.334, 1.980 e 699/2015. Cumprida a finalidade da reunião, a

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

reunião extraordinária de hoje, 10/7/2015, às 18h15min, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Vanderlei Miranda – Thiago Cota.

ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES – § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Às 18h1min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  João  Magalhães  (substituindo  o  deputado  Arnaldo  Silva,  por

indicação da liderança do BMM) e Agostinho Patrus Filho (substituindo o deputado

Thiago  Cota,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária; os deputados Agostinho Patrus Filho e João

Magalhães, membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes – § 1º

do Art.  204 do Regimento Interno.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  João

Alberto e Fábio Cherem. 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
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e a discutir e votar proposições da comissão. Suspende-se a reunião. Às 18h40min

são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Tiago Ulisses, Vanderlei

Miranda,  Arnaldo  Silva,  Rogério  Correia  e Tiago Cota,  membros da  Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária;  e o deputado Durval  Ângelo,  membro da

Comissão de Membros das Comissões Permanentes – § 1º do Art. 204 do Regimento

Interno.  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 1.503/2015 com as Emendas nos 1, 2, 4, 6, 9, 18, 21,

53, 72, 89 e 115, apresentadas por parlamentares; com a Emenda nº 59, apresentada

pelo Bloco Verdade e Coerência; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 100, 101

e 106; e com as Emendas nºs 126 a 131, apresentadas ao final deste parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 3, 5, 7, 8, 10 a 17, 19, 20, 22 a 52, 54 a 58, 60, 71, 73 a 88,

90 a 92, 94 a 99, 102 a 105, 107, 111, 112, 114, 116 a 122, 124, 125, 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 do dia 13/7/2015,

às 16h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Rogério Correia – Thiago Cota –

Gustavo Corrêa – Cabo Júlio.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Às 18h24min, 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  reunião.  Suspende-se  a  reunião.  Às  18h43min  são  reabertos  os

trabalhos com a presença dos deputados Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda, Arnaldo

Silva,  Rogério  Correia  e  Thiago  Cota,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
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presentes, também, os deputados Durval Ângelo, Alencar da Silveira Jr., Cabo Júlio e

João Magalhães. 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 Arnaldo Silva, que

conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.334/2015, no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, o presidente defere o pedido de vista do

deputado Vanderlei Miranda. O Projeto de Lei nº 655/2015 é retirado de pauta por

determinação do presidente 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 extraordinária, do dia 13/7/2015, às 18 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Rogério Correia – Gustavo Corrêa

– Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE FLÁVIA MOURÃO PARREIRA DO AMARAL

PARA DIRETORA-GERAL DA AGÊNCIA RMBH, EM 13/7/2015

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os deputados Cabo Júlio  e Tiago Ulisses  (substituindo o deputado Anselmo José

Domingos, por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Cabo Júlio, 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  proceder  à arguição

pública da indicada Sra. Flávia Mourão Parreira do Amaral ao cargo de diretora-geral

da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, apreciar

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

presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  a  indicada e

proceder a sua arguição pública, conforme consta nas notas taquigráficas. Retira-se

do recinto o deputado Rogério Correia. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião.  Passa-se a 1ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
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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  19/2015 (relatora:  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, 13 de julho de 2015.

Cabo Júlio, presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/7/2015

Às 18h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Léo Portela e Cássio Soares, membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, 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

pareceres de redação final. Suspende-se a reunião. Às 18h36min são reabertos os

trabalhos com a  presença dos  deputados  Gilberto  Abramo,  Cássio  Soares,  Tiago

Ulisses e Wander Borges, 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 de  Redação Final  do  Projeto  de

Resolução nº 17/2015 e do Projeto de Lei nº 1.254/2015 (relator: deputado Cássio

Soares);  e  do  Projeto  de  Lei  nº  2.020/2015  (relator:  deputado  Tiago  Ulisses).

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

convoca os membros da comissão para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia

14/7/2015,  às  9h15min  e  14h15min,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2015

Gilberto Abramo, presidente – Cássio Soares – Léo Portela.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2015

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA EM 15/7/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:

Hely Tarqüínio – Antônio Carlos Arantes – Arlen Santiago – Bosco – Douglas Melo –

Fábio Cherem – Fred Costa – Gustavo Corrêa – Ione Pinheiro – João Vítor Xavier –

Léo Portela – Sargento Rodrigues.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h5min, 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 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/7/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Indicações: Discussão, em turno único, da Indicação

nº  6/2015;  aprovação  –  Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  7/2015;

aprovação  –  Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  8/2015;  aprovação  –

Discussão, em turno único, da Indicação nº 9/2015; aprovação – Discussão, em turno

único, da Indicação nº 11/2015; aprovação – Discussão, em turno único, da Indicação

nº  12/2015;  aprovação  –  Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  13/2015;

aprovação – Discussão, em turno único, da Indicação nº 15/2015; encerramento da

discussão; votação da indicação; aprovação; verificação de votação; ratificação da
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aprovação – 2ª Fase: Palavras do Presidente – Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do deputado Sargento Rodrigues; aprovação – Discussão, em turno

único, do Projeto de Resolução nº 17/2015; aprovação – Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  1.915/2015;  encerramento  da  discussão;  Acordo  de  Líderes;

Decisão da Presidência; apresentação das Emendas nºs 2 e 3; não recebimento de

emenda  do deputado Antônio  Carlos  Arantes;  requerimento do deputado Gustavo

Corrêa; deferimento; leitura das Emendas nºs 2 e 3; votação nominal do projeto, salvo

emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda

nº  1;  aprovação;  votação  nominal  da  Emenda nº  2;  rejeição;  votação nominal  da

Emenda nº 3; aprovação – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 1.254/2015; aprovação na forma do vencido em 1º turno – Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 1.980/2015; aprovação – Declaração de Voto – Suspensão e

Reabertura  da  Reunião  –  Discussão  e  Votação de  Pareceres  de  Redação Final:

Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 17/2015 e dos Projetos de

Lei nºs 1.254 e 2.020/2015; aprovação – 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. – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos –

Antônio  Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –

Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – 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 Avelar Oliveira – Fábio Cherem –

Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo –

Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa

– João Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro Genaro

– Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília  Campos – Neilando Pimenta –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –
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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 18h3min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

– O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

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

e de indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O presidente – Discussão, em turno único, da Indicação nº 6/2015, do nome da Sra.

Liza Prado para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de

Minas Gerais – Utramig. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em

discussão,  a  indicação.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em

votação,  a indicação.  As deputadas e os  deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (– Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 7/2015, do nome da Sra. Júlia Amélia

Mitraud Vieira para o cargo de presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto – Faop.

A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  a  indicação.  As

deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 8/2015, do nome da Sra. Michele Abreu

Arroyo  para o  cargo de presidente  da  Fundação Instituto Estadual  do  Patrimônio
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Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  –  Iepha.  A Comissão  Especial  opina  pela

aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-

se  a  discussão.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (–  Pausa.)  Aprovada.  Oficie-se  ao

governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 9/2015, do nome do Sr. Augusto Nunes-

Filho para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado – FCS. A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os

deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovada.

Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 11/2015, do nome do Sr. Flávio Góes

Menicucci para o cargo de diretor-geral  do Departamento de Obras do Estado de

Minas  Gerais  –  Deop.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do nome.  Em

discussão,  a  indicação.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em

votação,  a indicação.  As deputadas e os  deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (– Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 12/2015, do nome do Sr.  Márcio da

Silva Botelho para o cargo de diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  a  indicação.  As

deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  13/2015,  do  nome do  Sr.  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. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, a indicação. As deputadas e os deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (– Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 15/2015, do nome da Sra. Maria do
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Carmo Lara Perpétuo para o cargo de presidente da Fundação Helena Antipoff  –

FHA.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a

indicação.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  a

indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (– Pausa.) Aprovada.

O deputado Gustavo Corrêa – Solicito verificação, presidente.

O presidente –  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  –  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não

houve voto contrário. Está ratificada a aprovação da Indicação nº 15/2015. Oficie-se

ao governador do Estado.

2ª Fase

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

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

Palavras do Presidente

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

de Lei nº 1.334/2015, por falta de pressupostos processuais.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução nº

17/2015 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As deputadas

e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (–  Pausa.)

Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 17/2015, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado referentes ao

exercício de 2013. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
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projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bonifácio

Mourão – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Cristina Corrêa –

Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Duarte Bechir – Elismar Prado

–  Fabiano  Tolentino  –  Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Fred  Costa  –  Geisa  Teixeira  –

Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João

Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada –

Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Neilando  Pimenta  –

Nozinho – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues

– Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

– Registram “não”:

Cristiano Silveira – Doutor Jean Freire – Professor Neivaldo – Rogério Correia.

O deputado Tony Carlos – Presidente, o deputado Tony Carlos também é a favor.

A deputada Celise Laviola – Meu voto é “sim”.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 52 deputados. Votaram “não” 4

deputados. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.915/2015, do governador do Estado,

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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.
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– Vêm à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os  deputados que este  subscrevem,  representando a  maioria  dos  membros  do

Colégio de Líderes, acordam seja recebida uma emenda contendo matéria nova, do

deputado Duarte Bechir, ao Projeto de Lei n° 1.915/2015.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2015.

Rogério Correia, líder do BMM – Agostinho Patrus Filho, líder do BCMG – Gustavo

Corrêa, líder do BVC – Vanderlei Miranda, líder da Maioria – Gustavo Valadares, líder

da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

EMENDA Nº 2

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.”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: No sul de Minas está concentrado importante polo de fabricação de

luvas  para  segurança,  notadamente,  nos  Municípios  de  Cristina,  Maria  da  Fé,
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Pedralva,  Dom  Viçoso,  Carmo  de  Minas  e  Olímpio  Noronha,  que  produz  e

comercializa equipamentos de reconhecida qualidade para todo o país.

Não  obstante,  esse  segmento  tem  sofrido  a  concorrência  predatória  de  outras

unidades da Federação, especialmente do vizinho 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%.

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. Entretanto, o segmento em comento não é beneficiada por

essa redução.

Por conta dessa desigualdade tributária, as fábricas de Minas Gerais tem sofrido

sensível perda em sua competitividade especialmente em face das fábricas paulistas,

por atuarem com carga tributária de 18% para as vendas para o estado vizinho, sem

embargo  de  outras  situações  adversas,  a  exemplo  da  concorrência  com  os

fabricantes asiáticos devido ao comércio globalizado.

Por tais razões e para preservar a produção mineira, a geração de emprego e renda

em  nosso  território,  torna-se  imperativo  que  esta  Casa  aprove  urgentemente  o

benefício fiscal que ora se propugna, para assegurar iguais condições tributárias ao

polo  de  fabricação de equipamentos de proteção individual  que se  consolidou há

muitos anos no Sul de Minas.

EMENDA N° 3

Substituam-se, no inciso III do § 1° e no § 2° do art. 3° e no art. 16 do vencido no 1°

turno, as expressões “trânsito em julgado na via administrativa”, “trânsito em julgado

da  decisão  administrativa”  e  “seu  trânsito  em  julgado  na  via  administrativa”,

respectivamente,  por  “exaurimento  da  instância  administrativa”;  e, no  art.  17  do

vencido  no  1°  turno,  as  expressões  “regulamento  próprio  do  Poder  Executivo”  e

“regulamento” por “decreto”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2015.

Durval Ângelo
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Justificação: As modificações pretendidas visam a adequar a redação do vencido à

melhor  técnica  legislativa,  adotando-se  expressões  com  maior  grau  de  certeza

jurídica.

O primeiro ajuste se refere à substituição da expressão "trânsito em julgado" por

"exaurimento da instância administrativa", visto que aquela é mais apropriada para o

processo judicial, e não para o processo administrativo.

O segundo ajuste proposto se refere à expressão “regulamento próprio do Poder

Executivo” e ao vocábulo “regulamento” pelo vocábulo “decreto”, haja vista que este

conceito é mais específico quanto à espécie normativa a ser adotada e, desse modo,

garantidora de maior segurança jurídica ao texto legislativo.

O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foram apresentadas  ao projeto  uma emenda do deputado

Duarte  Bechir,  a  qual,  por  conter  matéria nova,  vem acompanhada de acordo de

líderes e recebeu o nº 2, e uma do deputado Durval Ângelo, que recebeu o número 3.

As emendas, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas

a votação independentemente de parecer. A presidência, nos termos do § 3º do art.

189, c/c o inciso II do art. 173, do Regimento Interno, deixa de receber emenda do

deputado Antônio Carlos Arantes, por conter matéria nova e não estar acompanhada

de acordo de líderes.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Presidente,  V.  Exa.  poderia  fazer  a  leitura  das

emendas?

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

leitura das Emendas nºs 2 e 3.

O secretário (deputado Ulysses Gomes) – (– Lê as Emendas nºs 2 e 3, publicadas

nesta edição.)

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 projeto, salvo emendas.
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– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bonifácio

Mourão – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celise Laviola –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas

Melo  –  Doutor  Jean  Freire  –  Duarte  Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –

Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo

Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto – João

Leite  –  João  Magalhães  –  João  Vítor  Xavier  –  Lafayette  de  Andrada  –  Leandro

Genaro  –  Léo  Portela  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Marília  Campos  –  Neilando

Pimenta  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony

Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  58  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco –

Braulio  Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celise Laviola – Cristiano Silveira –

Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio

de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira –

Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio

Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto – João Leite – João Magalhães

– João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Léo Portela – Luiz

Humberto  Carneiro  – Marília  Campos – Neilando Pimenta  – Nozinho – Professor

Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis –

Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O deputado Fábio Cherem – Sr. Presidente, considere o meu voto “sim”, por favor,

porque não apareceu no painel.
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O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  58  deputados.  Não  houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão

– Dalmo Ribeiro Silva – Duarte Bechir  – Gil  Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo

Valadares  –  Hely  Tarqüínio  –  Ione  Pinheiro  –  João  Leite  –  João  Vítor  Xavier  –

Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Neilando Pimenta – Thiago Cota –

Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Arlete Magalhães – Arnaldo

Silva – Bosco – Braulio Braz – Cássio Soares – Celise Laviola – Cristiano Silveira –

Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo

– Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira –

Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Iran Barbosa –

João Alberto – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Marília Campos –

Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia –

Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O deputado Thiago Cota – Sr. Presidente, peço para retificar meu voto. Votei “sim”,

mas meu voto é “não”.

O deputado Hely Tarqüínio – Também peço para retificar meu voto, que é “não”.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não” 40

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº 3.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bonifácio

Mourão – Bosco – Braulio Braz – Cássio Soares – Celise Laviola – Cristiano Silveira –

Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte

Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio

de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira –

Gilberto  Abramo –  Gustavo Corrêa  – Gustavo Valadares  –  Hely  Tarqüínio  –  Ione

Pinheiro  –  João  Alberto  –  João  Leite  –  João  Magalhães  –  João  Vítor  Xavier  –
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Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos

–  Neilando  Pimenta  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto

Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O deputado Wander Borges – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Douglas Melo – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Iran Barbosa – Meu voto também é “sim”.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 57 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 1.915/2015 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1

e 3. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015, do governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  6.084,  de  15/5/1973,  que  dispõe  sobre  a  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o Substitutivo nº 1.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio

Jorge – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Braulio Braz

– Cabo Júlio – Cássio Soares – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –

Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado

– Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa

Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo –  Gustavo Corrêa  –

Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto –

João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Leandro
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Genaro  –  Léo  Portela  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Marília  Campos  –  Neilando

Pimenta  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony

Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  55  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.020/2015  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.254/2015, do deputado Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre a integração dos órgãos de defesa social do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bonifácio

Mourão – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celise Laviola –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio

Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta –

Gil Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio

– Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João

Vítor Xavier – Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Luiz Humberto Carneiro –

Marília Campos – Neilando Pimenta – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria

– Roberto  Andrade – Rogério  Correia  – Rosângela Reis  – Sargento  Rodrigues  –

Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

– Registra “não”:
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Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Presidente, retifico, meu voto é “sim”.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  58  deputados.  Não  houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.254/2015 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 1º  turno,  do Projeto de  Lei  nº  1.980/2015,  do  deputado Ulysses

Gomes, que autoriza o Estado a doar  ao Consórcio Intermunicipal  de Saúde dos

Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí – Cismas – o imóvel que especifica. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bonifácio

Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celise Laviola – Cristiano Silveira –

Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio

de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira –

Gilberto  Abramo –  Gustavo Corrêa  – Gustavo Valadares  –  Hely  Tarqüínio  –  Ione

Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor

Xavier – Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Luiz Humberto Carneiro – Marília

Campos  –  Neilando  Pimenta  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago

Cota  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –  Tony Carlos  –  Ulysses  Gomes  –  Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  56  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Declaração de Voto

O deputado Antônio Carlos Arantes – Nobres colegas, Sr. Presidente, trago aqui

uma das maiores riquezas do nosso Estado de Minas Gerais: o queijo artesanal da

Canastra, símbolo dos mineiros. Não dá para falar  em Minas sem falar em queijo

artesanal.  Este  queijo  artesanal  da  Serra  da  Canastra,  São  Roque  de  Minas,

participou, na França, no mês passado, da Copa do Mundo do Queijo Artesanal. O

produtor  Guilherme  Ferreira,  a  quem  cumprimentamos,  mandou  esse  queijo

clandestinamente – não havia forma de ele ir legalmente –, debaixo de roupas, dentro

da mala,  para apresentar o seu queijo,  o  queijo  mineiro,  o queijo  da Canastra,  o

queijo brasileiro. E, para surpresa, este queijo ficou em segundo lugar, medalha de

prata, o queijo da Canastra. Isto é uma riqueza porque distribui renda. Um quilo deste

queijo  era  vendido  por  R$20,00,  R$30,00;  hoje  já  está  por  mais  de  R$120,00,

gerando desenvolvimento para o povo da Canastra e para o povo mineiro. E por que

o trago aqui? Porque a luta pelo queijo artesanal é uma luta nossa, que começou

desde o tempo do João Batista,  que faleceu há pouco tempo, e com o deputado

Doutor Viana. Depois assumimos e conseguimos trabalhar esse projeto. O projeto de

lei aprovado nesta Casa foi de minha autoria, mas apoiado por todos os deputados

desta  Casa no mandato  passado,  e,  se  fosse agora,  também teria  o  apoio.  Isso

mostra  que  esta  Casa  está  sintonizada  com  o  povo  mineiro,  com  o  queijo  da

Canastra,  com  o  queijo  artesanal  mineiro.  E,  minha  gente,  tivemos  também  a

felicidade,  na  semana  passada,  de  ir  a  São  Roque  de  Minas.  Deputado  Durval

Ângelo, o produtor Guilherme Ferreira recebeu o primeiro certificado de qualidade do

queijo artesanal mineiro. Isso foi uma grande conquista para o povo mineiro. Agora o

nosso queijo atravessa as divisas de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás sem ser mais

um produto clandestino, pois agora está legalizado. Precisamos trabalhar para que

ele possa viajar pelo mundo e ganhar novos espaços de forma legal, e não mais de

forma ilegal, como ainda tem atravessado as fronteiras do Brasil. Esta Casa tem de

comemorar este momento, que não foi somente da nossa responsabilidade. Se não

houvesse produtores como o Guilherme, o Zé Mário, o Zé Antônio e centenas de

outros  da Serra da Canastra,  do Serro,  da Serra do Salitre  e das Vertentes,  que

acreditam na seriedade e no trabalho e têm respeito por um produto como este, que

faz parte da cultura do povo mineiro, isso não teria acontecido. O deputado Dalmo
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Ribeiro  Silva sempre trabalha com o queijo  da região do Sul  de  Minas.  Houve a

contribuição  dos  deputados,  do  Parlamento,  do  governo  Anastasia,  do  governo

Alberto Pinto Coelho e, agora, do governo Pimentel, que está sendo parceiro, através

do João Cruz e do IMA, com os Drs. Altino e Thales, que realizaram um belíssimo

trabalho. Agora o Márcio Botelho está lutando para cada dia avançar  mais  nessa

legislação.  Avançamos muito, mas precisamos avançar mais. Deputados Bonifácio

Mourão, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo, Ricardo Faria e

Geraldo Pimenta, o queijo não tem partido. Ele é do povo mineiro e é apartidário.

Temos  de  buscar  uma  legislação  ainda  melhor.  Agora,  vamos  para  a  cozinha

saborear o produto mais original do povo mineiro. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião

O presidente – A presidência vai suspender a reunião por 10 minutos para que se

ultime  a  redação  de  pareceres  de  redação  final.  Estão  suspensos  os  nossos

trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

– A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº  17/2015  (À

promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 1.254 e 2.020/2015 (À sanção.).

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião,  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as  extraordinárias  de

amanhã, às 9 e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária

também de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição do dia 14/7/2015.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 28/5/2015

Às 8h15min, comparecem na Associação Atlética Banco do Brasil em Itaobim os

deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Jean  Freire  e  Ricardo  Faria,  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Arlen
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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 atendimento em saúde na região do Vale do Jequitinhonha e

Mucuri 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 as Sras. Rita de Cássia S. Capdeville, vice-prefeita municipal de Araçuaí;

Jalvanice Lopes, diretora clínica do Hospital Vale do Jequitinhonha; Maria de Fátima

Oliveira Neves Zecchi, conselheira municipal de Saúde de Itaobim; Jeilza Moreira da

Cruz Barreto,  secretária  municipal  de  Saúde de Itaobim;  e os  Srs.  Emanuel  Dias

Oliveira,  vice-presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itaobim;  Francisco  de  Oliveira

Carvalho, diretor da Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul,  representando o

secretário  de  Estado  de  Saúde;  José  Roberto  Pimenta  Mourão,  superintendente

regional  de  Saúde  de  Diamantina;  Henrique  Ramos  de  Souza,  presidente  do

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais – Cosems – Regional

Pedra Azul; Harley Lopes Oliveira, prefeito municipal de Virgem da Lapa; Brithiner do

Nascimento, médico regulador da Secretaria Municipal de Saúde de Itaobim; e Luiz

Carlos  Barreto  Silva,  presidente  da  Associação Médica  de  Teófilo  Otoni,  que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Doutor  Jean Freire,  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 1.994/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria e Doutor Jean Freire,

em que solicitam seja realizada reunião com o secretário de Estado de Saúde para

discutir a revisão do contrato de gestão e a possibilidade de aumento dos recursos

destinados ao Hospital Vale do Jequitinhonha;

nº 1.995/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria e Doutor Jean Freire,
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em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de

providências  para  realizar  estudos  que  viabilizem  maior  aporte  de  recursos

financeiros nas políticas de saúde na área das doenças sexualmente transmissíveis e

Aids para a região do Vale do Jequitinhonha;

nº 1.996/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria e Doutor Jean Freire,

em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de

providências para viabilizar o serviço de cirurgia ortopédica de alta complexidade no

Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim.

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  –  Ricardo  Faria  –  Doutor  Jean  Freire  –  Neilando

Pimenta.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio  e  Fábio  Cherem,  membros  da  supracitada

comissão.  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 a discutir e votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência,  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  entre  parênteses:

ofícios  dos  Srs.  Leonardo  Duque  Barbabela,  coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (7/5/2015)

e Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, superintendente administrativo adjunto do

Tribunal de Justiça do Estado (2) (21/5/2015); e ofício dos Srs. Denílson Marins de

Matos,  presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  da  Autarquia  Imprensa  Oficial  do

Estado de Minas Gerais, e Tadeu Inácio, diretor jurídico, solicitando que esta Casa
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instale  uma auditoria  nas  despesas  e  gastos  da  referida  autarquia,  para  que  se

apurem todos os atos  que envolvam o  trato legal  e defeso do cidadão de Minas

Gerais. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº 9, no

1º turno, do qual designou como relatora a deputada Cristina Corrêa. 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 884/2015. 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  2.069/2015,  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, de

1994, e dá outras providências;

nº  2.111/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater as medidas que estão sendo adotadas no sentido de

agregar à função dos motoristas de transporte público coletivo do Município de Belo

Horizonte as atribuições de cobradores;

nº  2.112/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015,  de  autoria  do

governador, 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;

nº  2.113/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública com a finalidade de debater as reivindicações dos servidores do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o

movimento grevista em 25/5/2015;

nº 2.114/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja realizada audiência

pública para apurar denúncia de venda de lacres de tornozeleiras eletrônicas dentro

da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, conforme matéria veiculada no dia

5/6/2015, pelo jornal Hoje em Dia.
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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, 12 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Tiago Ulisses – Sargento Rodrigues – João Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 15/6/2015

Às 15h15min,  comparece na Câmara Municipal  de Dores do Indaiá o deputado

Gustavo Valadares, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado  Gustavo  Valadares,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa  a

leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência

informa que a reunião se destina a debater a situação da rodovia MG-176, no trecho

entre os Municípios de Luz e Dores do Indaiá. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Neusa Maria Ribeiro, prefeita municipal de

Serra da Saudade; e os Srs. Ronaldo Antônio Zica da Costa, prefeito municipal de

Dores do Indaiá;  Leonardo Diógenes Coelho,  presidente da  Câmara Municipal  de

Dores do Indaiá; Elpídio Antônio da Silva, coordenador regional do Departamento de

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –  em  Abaeté,

representando o Sr. Célio Dantas de Brito, diretor-geral dessa autarquia e também o

Sr.  Murilo  de  Campos  Valadares,  secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras

Públicas; Gaspar Carlos Filho, prefeito municipal de Quartel Geral; Marcelo Alves de

Souza Júnior, presidente da Associação dos Estudantes Universitários de Dores do

Indaiá; Elias Ferry, Osanam Veloso dos Santos, Vanderlei Rodrigues de Paulo, Flávio

Pereira de Carvalho, Wilton Felix da Silva, Silvio Silva, José Marinho, vereadores da

Câmara Municipal de Dores do Indaiá, Rogério Silva, vereador da Câmara Municipal

de Luz; Sosthene Morais, vice-prefeito de Dores do Indaiá; José Lúcio Campos, vice-

prefeito de Quartel-Geral; David Antônio Zica, assessor do deputado Dilzon Melo, 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
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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.

Deiró Marra, presidente – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às 19 horas, comparece no Auditório da Faculdade Estácio de Sá o deputado Fred

Costa, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Fred Costa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se

destina a debater a transferência do albergue da Pedreira Padre Lopes para o Bairro

Floresta e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Adriana  de  Barros  Monteiro,

delegada  da  1ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil;  Cláudia  de  Proença  Marra,

delegada de polícia; Maria Teresa Vergueiro Silva, presidente do Movimento Lagoinha

Viva; Elizabete Sily Pestanha, presidente da Associação do Bairro Floresta; Eliana

Kondo, vice-presidente da Associação do Bairro Floresta; o Maj. PM Renato Federici,

da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  representando  o  comandante-geral;  e  os  Srs.

Rogério  Cedrola,  delegado  de  polícia;  Gladston  da  Silva  Lage,  representante  do

albergue municipal do Bairro Floresta, que são convidados a tomar assento à mesa.

O presidente, na qualidade 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  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.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 18/6/2015

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados  Noraldino  Júnior,  Douglas  Melo  e  Leandro  Genaro  (substituindo,

respectivamente, os deputados Agostinho Patrus Filho e Fred Costa, por indicação da

liderança  do  |BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Noraldino Junior, 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 gestão de

políticas  públicas  voltadas  para  animais  domésticos  e  silvestres  no  Estado  e  as

propostas e ações dos órgãos relacionados à proteção animal 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 2.308/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater

o Projeto de Lei 5.543/2014, que dispõe sobre a "circulação de veículos de tração

animal, montado ou não, em vias públicas do Estado de Minas Gerais";

nº 2.313/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada visita

da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais  ao  gabinete  do  deputado

estadual  Feliciano  Filho,  do  Estado  de  São  Paulo,  com  a  finalidade  de  trocar

experiências acerca de políticas públicas voltadas para os animais;

nº 2.314/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Ricardo Faria e da deputada Ione

Pinheiro,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  senador  Antônio  Anastasia

manifestação  de  congratulações  pela  iniciativa  de  propor  o  Projeto  de  Lei  nº

351/2015, do Senado Federal, que acrescenta ao Código Civil Brasileiro dispositivo

que diz que "os animais não serão considerados coisas";

nº 2.315/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora pedido de providências para que

seja elucidada notícia de ocorrência de crime ambiental na Represa Chapéu d'Uvas

envolvendo a caça de animais silvestres;
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nº 2.316/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Ricardo Faria e da deputada Ione

Pinheiro,  em que solicitam seja encaminhado à Secretaria  de Estado de Governo

pedido de providências para que avalie a possibilidade de construção de espaços

para acolhimento de animais domésticos vítimas de maus-tratos ou em condições

que justifiquem acolhimento pelo poder público;

nº 2.317/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Ricardo Faria e da deputada Ione

Pinheiro,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que  seja

ampliada a capacidade de acolhimento dos Centros de Triagem de Animais Silvestres

de forma a possibilitar o aumento de ações de fiscalização contra o tráfico de animais

silvestres e a correta destinação de animais apreendidos;

nº 2.318/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora pedido de informações oficiais e

cópia  do  inquérito  policial  referentes  ao  crime  ambiental  cometido  na  Represa

Chapéu d'Uvas, em que a polícia flagrou dois homens conduzindo um barco com

capivaras e jacu mortos;

nº 2.319/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Delegacia  Especializada  em  Investigação  de  Crimes  contra  a  Fauna  pedido  de

providências  para  investigação  de  denúncias  de  maus-tratos  contra  animais

irregularmente utilizados como matrizes, com cópia de ofício do deputado Noraldino

Júnior.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.

Sônia  Cordelle,  diretora  de  Biodiversidade  do  Instituto  Estadual  de  Florestas,

representando a Sra. Adriana Araújo Ramos, diretora-geral desse instituto; Margaret

de Freitas Assis Rocha, delegada de polícia, chefe da Divisão de Proteção ao Meio

Ambiente,  representando  o  Sr.  Márcio  da  Silva  Botelho,  diretor-geral  do  Instituto

Mineiro de Agropecuária; Edna Cardozo Dias, conselheira e presidente da Comissão

de Direitos dos Animais da OAB-MG; os Srs. Samuel Gazolla Lima, vereador em Ubá;

Aparecido Reis Oliveira, vereador em Juiz de Fora; Rodrigo Fabiano do Carmo Said,

superintendente  de  Vigilânica  Epidemiológica  Ambiental  e  Saúde  do  Trabalhador,

representando o Sr. Fausto Pereira dos Santos, secretário de Estado de Saúde; o
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Ten. PM Adenilson Brito Ferreira, representando o Cap. PM Juliano José Trant de

Miranda, comandante da Companhia de Polícia Militar do Meio Ambiente; o Ten. BM

Vitor Leite, representando o Cel. BM Luiz Henrique Gualberto Moreira, comandante-

geral do Corpo de Bombeiros; e os Srs. Daniel Ambrósio da Rocha Vilela, analista

ambiental,  representando  o  Sr.  Marco  Túlio  Simões  Coelho,  superintendente  do

Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais  Renováveis  de  Minas

Gerais; Messias Francisco Lôbo Júnior, chefe do Setor de Fiscalização do Conselho

Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais; Jean Cloude Santos, presidente

do Centro de Psicologia Canina; Átila Torquato, assessor parlamentar de proteção

animal  da  Aliança Juizforana de Defesa Animal;  José Renato  de Rezende Costa,

conselheiro de Estado de Saúde, representando o Conselho Regional de Medicina

Veterinária,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O presidente,  um dos

autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais

e concede a palavra à deputada Ione Pinheiro, uma das autoras 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, 2 de julho de 2015.

Noraldino Júnior, presidente.

ATA DA 4ª 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 23/6/2015

Às 10h49min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Rogério Correia, Thiago Cota e Tito Torres, membros da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária;  e  os  deputados  Anselmo  José  Domingos  e  Roberto

Andrade, membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes – § 1º do

art. 204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o presidente, deputado
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Tiago Ulisses, 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 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, 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 (relator: deputado Tiago Ulisses). 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 julho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Thiago  Cota  –  Rogério  Correia  –

Vanderlei Miranda.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 23/6/2015

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Felipe  Attiê  e  Fábio  Avelar  Oliveira,  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 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 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

1.086  e  1.102/2015.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos

pelo presidente e aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.354/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja realizada

audiência pública para tratar da temática da economia criativa;
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nº 2.355/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  David  Neelmean,  presidente  da  empresa  Azul

Linhas Aéreas, líder do Consórcio Agrupamento Gateway, por ter vencido o processo

de privatização da companhia TAP;

nº 2.356/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Ivo  Faria,  proprietário  do  Restaurante  Vecchio

Sogno, pelos 20 anos de sua fundação;

nº 2.357/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Guilherme Ferreira, proprietário da Estância Capim

Canastra, por ser o primeiro produtor brasileiro a conquistar uma medalha Mondial de

Fromage de Tours, na França, um dos principais concursos de queijo do mundo.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Roberto Andrade, presidente – Fábio Avelar Oliveira – Glaycon Franco.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Celinho do Sinttrocel e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Gil

Pereira, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Está

presente,  também,  o  deputado  Geraldo  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da

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

comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria  constante  da  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 601, em

turno único, 1.208, em turno único, e 1.275/2015, em turno único (deputado Celinho
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do Sinttrocel); e Projetos de Lei nºs 627, em turno único, 698, em turno único, 1.190,

em turno único, e 1.204/2015, em turno único (deputada Geisa Teixeira). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

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

nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nº

990/2015  (relator:  deputado  Celinho  do  Sinttrocel),  992/2015  (relatora:  deputada

Geisa  Teixeira),  1.112/2015 (relator:  deputado Celinho do Sinttrocel)  e  1.151/2015

(relator: deputado Celinho do Sinttrocel) que receberam parecer por sua aprovação,

votando  "sim" a  deputada Geisa  Teixeira  e  os  deputados  Celinho do Sinttrocel  e

Dalmo  Ribeiro  Silva.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

1.085/2015. 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 2.421/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso ao Município de Capitólio, na pessoa do Sr.

José Eduardo Terra Vallory,  prefeito municipal,  tendo em vista que o município foi

destaque regional em levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio

de  Janeiro,  no  Índice  Firjan  de  Gestão  Fiscal  2015,  referente  ao  ano  de  2013.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Celinho  do  Sinttrocel,  presidente  –  Geisa  Teixeira  –  Rogério  Correia  –  Marília

Campos.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Às 15h6min, 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 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
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informa que a reunião se destina a discutir a atuação e a composição do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – Cedif –, a concepção e a aplicação dos

recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – Fundif –, bem como as

diretrizes  a  serem  adotadas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos,

Participação  Social  e  Cidadania,  na  condição  de  órgão  gestor  desse  fundo.  O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 426/2015,

em turno único ( Cristina Corrêa), e Projeto de Lei nº 1250/2015, em turno único (Ione

Pinheiro).

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

André Luiz de Castro Ferreira, assessor de planejamento da Secretaria de Estado de

Cultura,  representando  o  secretário;  Sérgio  Martins  Barbosa,  assessor  de

planejamento da Secretaira de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e

Cidadania, representando o secretário; Luiz Alberto Ribeiro Vieira, superintendente de

Planejamento,  gestão  e  Finanças  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento  Social,  representando  o  secretário;  Marcos  Paulo  de  Souza

Miranda,  promotor  de  justiça  coordenador  da  Promotoria  Estadual  de  Defesa  do

Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais; as Sras. Françoise Jean de Oliveira

Souza, diretora de proteção e memória do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico  de  Minas  Gerais  –  Iepha –,  representando  a  presidente;  Maria  Cândida

Trindade Costa de Seabra, diretora da Biblioteca do Acervo Documental do Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais – IHGMG –, representando o presidente; e o

Sr. Tarcísio Martins, coordenador de projetos da Associação do Patrimônio Histórico,

Artístico  e  Ambiental  de  Belo  Vale  –  APHAA-BV –,  que  são convidados  a  tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados Wander Borges e

Thiago Cotta e à deputada Ione Pinheiro, autores do requerimento que deu origem ao

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

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  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
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votação é aprovado o Requerimento nº 375/2015. São recebidos pelo presidente e

aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.422/2015, dos deputados Wander Borges e Thiago Cota e das deputadas Ione

Pinheiro  e  Cristina  Corrêa,  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  da

Comissão de Cultura para discutir  os  rumos da Política  Nacional  de  Cultura Viva

(Programa Cultura Viva) no Estado;

nº  2.423/2015,  dos  deputados  Wander  Borges  e  Thiago  Cota  e  das  deputadas

Cristina Corrêa e Ione Pinheiro, em que solicitam seja realizada audiência pública da

Comissão de Cultura para debater a Lei Federal nº 13.019, de 2014, que estabelece o

regime  jurídico  das  parcerias  voluntárias,  envolvendo  ou  não  transferências  de

recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade

civil, em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de interesse

público;  define  diretrizes  para  a  política  de  fomento  e  de  colaboração  com

organizações  da  sociedade  civil;  institui  o  termo  de  colaboração  e  o  termo  de

fomento; e altera as Leis nºs 8.429, de 1992 e 9.790, de 1999;

nº  2.424/2015,  dos  deputados  Wander  Borges  e  Thiago  Cota  e  das  deputadas

Cristina Corrêa e Ione Pinheiro, em que solicitam seja encaminhado ao governador

do Estado pedido de providências para a liberação de recursos da ordem de R$8

milhões do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – Fundif  –, de forma a

permitir  a  conclusão  dos  72  projetos  aprovados  e  passíveis  de  celebração  de

convênios, conforme aprovação do Conselho Estadual dos Direitos Difusos – Cedif –,

para permitir a edição de novos editais;

nº  2.425/2015,  dos  deputados  Wander  Borges  e  Thiago  Cota  e  das  deputadas

Cristina Corrêa e Ione Pinheiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, pedido de providências

para a liberação de recursos da ordem de R$8 milhões do Fundo Estadual de Defesa

dos Direitos  Difusos – Fundif  –,  de forma a permitir  a  conclusão dos 72 projetos

aprovados e passíveis de celebração de convênios, conforme aprovação do Conselho

Estadual dos Direitos Difusos – Cedif –, para permitir a edição de novos editais;

nº 2.426/2015, da deputada Celise Laviola e dos deputados Bosco e João Alberto,

em  que  solicitam  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Cultura  aos  prédios  que



2257
____________________________________________________________________________

compõem  o  Circuito  Cultural  Praça  da  Liberdade  para  avaliar  as  necessidades

emergenciais  de  intervenção  e  elaboração  de  relatório  apontando  os  principais

problemas.

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 julho de 2015.

Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Thiago Cota.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

24/6/2015

Às  19h15min,  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 e a subscreve. A presidência informa que

a reunião se destina a debater os índices de criminalidade na região do Bairro Buritis

e a ouvir moradores e lideranças comunitárias sobre o tema. A seguir, comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do deputado Fred Costa, justificando

sua ausência nesta reunião em virtude de compromissos previamente agendados; e

do Sr. Vítor Valderde, secretário de Governo de Belo Horizonte, indicando o nome do

representante do Executivo Municipal para esta reunião. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Sônia Maria Jesus de Miranda,

delegada da 4ª Delegacia de Polícia Civil;  e Cláudia Márcia Belezia, presidente do

Conselho Municipal de Segurança Pública da 126ª Cia PM; o Ten. Cel. PM Antoniézio

Alves de Souza, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, representando o Sr.

Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  comandante-geral  da  Polícia  Militar;  o  Maj.  PM

Marcos Afonso Pereira, comandante da 126ª Cia de Polícia Militar; e os Srs. Milton

Jerônimo  Paulo,  delegado  regional  de  Polícia  Civil;  José  Geraldo  de  Souza,

subinspetor  da  Guarda  Municipal,  representando  o  Sr.  Hélio  dos  Santos  Júnior,

secretário municipal de Segurança Urbana e Patrimonial; Paulo Gomide, diretor de

Comunicação da Associação dos Moradores do Bairro Buritis, que são convidados a
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tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e, em seguida,

concede a palavra ao deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem ao

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

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

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

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

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – Durval Ângelo – João Leite –

Professor Neivaldo – Cabo Júlio.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 25/6/2015

Às 10h15min,  comparece na Sala  das  Comissões o  deputado Noraldino  Júnior,

membro da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Lafayette

de  Andrada  e  Missionário  Marcio  Santiago.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Noraldino Júnior, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina

a debater a situação que envolve o transporte de cargas sobre trilhos que passam

pelo perímetro urbano do Município de Juiz de Fora e a discutir e votar proposições

da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Rodrigo Cabreira de Mattos, Hitler Vagner C. de Oliveira, Antônio Santos de

Aguiar, Jucelio Aparecido José Maria, José Emanuel Esteves de Oliveira, Julio Carlos

Gasparette, Oliveira Moura Tresse, Léo de Oliveira, sendo o primeiro presidente e os

demais vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Rodrigo Mata Tortoriello,

secretário  municipal  de  Transportes  e  Trânsito  de  Juiz  de  Fora;  Sérgio  Henrique

Carrato, representante da MRS Logística; Maurício Lima Corrêa, sócio/voluntário da

ONG Amigos do Trem; Vicente Paulo da Silva, coordenador do Trem Fora de Juiz de

Fora;  João  Paulo  do  Amaral  Braga,  presidente  da  Clube  de  Investimentos  dos

Ferroviários  da  Malha  Sudeste;  Luiz  Fernando  Sirimarco  Jr.,  advogado  e
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representante do deputado federal Julio Delgado; João Carlos Vitor Garcia, gestor da

Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora, e o Cap. PM Herivelton Camilo

Soares,  comandante  da  30ª  Companhia  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,

representando o comandante da 15ª Região, 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  reunião,  a

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

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

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Fred Costa, presidente – Wander Borges – Geisa Teixeira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 25/6/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac e

Cristiano Silveira, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a

deputada Marília  Campos  e  o  deputado Rogério  Correia.  O  presidente,  deputado

Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a debater os aspectos administrativos

relacionados à representação estudantil no âmbito das escolas públicas estaduais e a

discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Natália Avelar Gomes, secretária-geral da

Associação  Metropolitana  dos  Estudantes  Secundaristas;  representando  a

coordenadora geral da referida associação; Juliana Souza Paradela, presidente do

Grêmio Estudantil do Cefet-MG; Thaís Michelle Mátia Zacarias, diretora da Regional

MG-ES da Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Médio; Laís Moreira Silva,

diretora  da  Associação  Nacional  de  Pós-Graduandos;  Kessia  Cristina  Teixeira  de

Paula Silva, diretora de mulheres da União Colegial de Minas Gerais – UCMG; Nina

Gabriela D´Angelo Santos, diretora de Assistência Estudantil  da UCMG; e os Srs.
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Wladmir Tadeu Silveira Coelho, diretor de Ensino Médio da Secretaria de Estado da

Educação,  representando  a  secretária  de  Estado  de  Educação;  Francisco  Faria,

presidente da União Colegial de Minas Gerais; Paulo Sérgio de Oliveira, presidente

da UCMG; Bruno Francisco Pinheiro, tesoureiro da UMES Betim; Marcelo Cassimiro

Lourenço de Jesus, presidente do Grêmio Estudantil A União Faz a Força; Nicolas

Guilherme  Lopes,  presidente  do  Conselho  Fiscal  do  referido  grêmio  estudantil;

Guilherme  Henrique  Vieira  Marques,  diretor  da  Associação  Metropolitana  dos

Estudantes Secundaristas; Nathan Kapler, membro da Juventude do PMDB; Patrick

Silva, diretor de Assistência Estudantil da União Estadual dos Estudantes de Minas

Gerais,  que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente e o deputado

Cristiano Silveira, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas

considerações iniciais.  Logo após, a presidência passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. 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, 30 de junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Geisa Teixeira – Professor Neivaldo.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/6/2015

Às 10h15min, comparece no Centro de Feiras Multiuso Carlos Mandu, em Coronel

Murta,  o  deputado  Gustavo  Valadares,  membro  da  supracitada  comissão.  Está

presente, também, o deputado Doutor Jean Freire. Havendo número regimental,  o

presidente, deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, nos termos do

art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se

destina  a  debater  os  impactos  causados  na  ponte  sobre  o  Rio  Jequitinhonha,

localizada na entrada do Município de Coronel  Murta,  em razão do transporte  de

granito proveniente de empresas extrativistas localizadas na região.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Eliana Piedade Alves



2261
____________________________________________________________________________

Machado, superintendente regional de Regularização Ambiental do Jequitinhonha, de

Diamantina; os Srs. Francisco Eletâncio Freire Murta, prefeito municipal de Coronel

Murta;  Waldir  Cordeiro,  vice-prefeito  de  Coronel  Murta;  José Ailton  Freire  Jardim,

presidente da Câmara Municipal  de Coronel  Murta; o Cel.  PM Aroldo Pinheiro de

Araújo, comandante da 15ª Região da Polícia Militar, representando o Cel. PM Marco

Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar; e os Srs. João Pereira

dos Santos,  coordenador  regional  do  Departamento  de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas  Gerais  em  Araçuaí,  representando o  Sr.  Célio  Dantas  de  Brito,

diretor-geral  desse departamento;  José Balbino Maia de  Figueredo,  presidente  do

Sindicato  Intermunicipal  da  Indústria  de  Rochas  Ornamentais  de  Minas  Gerais  e

diretor da Fiemg; Josias Gomes Ribeiro Filho, diretor de Relações Institucionais do

Conselho Regional  de  Engenharia e Agronomia de Minas Gerais;  e Harley Lopes

Oliveira, prefeito de Virgem da Lapa, que são convidados a tomar assento à mesa. O

presidente, na qualidade 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  reunião,  a  presidência

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

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

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Gustavo Valadares – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

29/6/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Cabo Júlio, Gustavo Valadares, Roberto Andrade (substituindo o deputado Agostinho

Patrus Filho, por indicação da liderança do BCMG), Rogério Correia (substituindo a

deputada  Cristina  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e  Tiago  Ulisses

(substituindo  o  deputado  Fábio  Cherem,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado João Magalhães, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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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  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, em turno único, do Projeto de Lei nº 797/2015,

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

deputado Cabo Júlio). O Projeto de Lei nº 1.106/2015, no 1º turno, é convertido em

diligência  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  atendendo  a

requerimento do relator, deputado João Magalhães. 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 731, 934 e 1.124/2015. 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  2.438/2015,  do deputado Ricardo Faria,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão pedido de providências para que seja

emitida declaração constando as datas de admissão e demissão de Leni Rosa Vieira

Brandão da Cooperativa  dos Trabalhadores  Multiprofissionais  em escola  estadual,

bem  como  certidão  de  tempo  de  contribuição,  caso  tenha  tido  recolhimento

previdenciário para o regime próprio;

nº 2.439/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  entregar  os  votos  de  congratulações  aos  servidores  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais pela eficiência e referência na atuação como

servidores públicos;

nº 2.440/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Administração Pública, de Constituição e Justiça

e de Educação, Ciência e Tecnologia com vistas a buscar uma solução definitiva para

a situação dos servidores da educação atingidos pela inconstitucionalidade da Lei

Complementar nº 100, de 2007;
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nº 2.441/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita ao

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  debater  acerca  da  matéria

tratada no Projeto  de  Lei  nº  1.106/2015,  que concede anistia  aos servidores que

participaram de greve ou movimentos reivindicatórios realizados pelo sindicato de sua

categoria em 17 de novembro de 2011 e de 23 de novembro a 14 de dezembro de

2011.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Rogério Correia – Cristina Corrêa.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

29/6/2015

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Durval  Ângelo,  Felipe  Attiê,  Roberto  Andrade

(substituindo  o  deputado  Isauro  Calais,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG)  e

Vanderlei  Miranda  (substituindo  o  deputado  Cristiano  Silveira,  por  indicação  da

liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a

deputada Celise Laviola e os deputados Rogério Correia, Gustavo Valadares, Fábio

Cherem  e  João  Magalhães.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Leonídio  Bouças,  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  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 deputado Leonídio Bouças sobre o Projeto de Lei nº 2.173/2015, no 1º

turno,  que conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  na  forma do

Substitutivo nº 1, é apresentado o voto em separado do deputado Bonifácio Mourão,
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que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1 que apresenta. Submetida à votação é aprovado o parecer, ficando

prejudicado o voto em separado.  Registram-se os votos contrários dos deputados

Bonifácio Mourão e Felipe Attiê. Após discussão e votação é aprovado o parecer que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.020/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). Registra-se o voto contrário do

deputado Felipe Attiê.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença de todos, desconvoca a reunião extraordinária de amanhã às 9 horas e

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão – Isauro Calais – João Alberto.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 15h1min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Anselmo José

Domingos, Celinho do Sinttrocel e Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Anselmo José Domingos, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da

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

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  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.  Após discussão e

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

974/2015  com  a  Emenda  nº  1  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

deputado  Gustavo  Valadares).  Registra-se  a  presença  do  deputado  Deiró  Marra.

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 1.141, 1.147,

1.181 a 1.193 e 1.204/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
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compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.361 a 2.366,

2.368 e 2.369, 2.372, 2.373, 2.375, 2.376 e 2.377 a 2.411/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.468/2015,  das deputadas  Cristina Corrêa  e Marília  Campos e do  deputado

Professor Neivaldo, em que solicitam sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de

Transportes  e  Obras  Públicas  e  ao  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  –

DER/MG – as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, realizada em 9/6/2015;

nº  2.469/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

providências para o fornecimento de telefonia móvel no Distrito de São Bartolomeu,

em Sem-Peixe, pelo Programa Minas Comunica II;

nº  2.470/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Operadora  Vivo  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  de

telefonia móvel no Distrito de São Bartolomeu, em Sem Peixe, pelo Programa Minas

Comunica II;

nº 2.474/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a

implantação  de  instrumentos  para  auxílio  de  pousos  e  decolagens  no  Aeroporto

Regional Presidente Itamar Augusto Cautieiro Franco, para uso quando as condições

meteorológicas assim demandarem;

nº  2.475/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas e Assuntos Municipais e Regionalização para debater as desapropriações e

a situação da duplicação da MG-05, localizada no Bairro Goiânia, em Belo Horizonte;

nº  2.476/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas  e  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater  as  condições  de

trânsito na Estrada Gorduras, localizada entre os Bairros Jardim Vitória e Bela Vitória,
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em Belo Horizonte; e próximo à entrada do Bairro Nossa Senhora de Fátima, em

Sabará, com acesso à BR-381;

nº 2.478/2015, dos deputados Doutor Jean Freire e Gustavo Valadares, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  do  Fazenda  pedido  de

informações acerca do recolhimento e faturamento do ICMS resultante da extração e

comercialização  de  pedras  ornamentais,  inclusive  granito,  provenientes  dos

Municípios de Coronel Murta e Araçuaí e do Médio Jequitinhonha;

nº 2.479/2015, dos deputados Doutor Jean Freire e Gustavo Valadares, em que

solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  do  Fazenda  pedido  de

providências para que seja coibida a sonegação tributária resultante da extração e

comercialização  de  pedras  ornamentais,  inclusive  granito,  provenientes  dos

Municípios de Coronel Murta e Araçuaí e do Médio Jequitinhonha;

nº 2.480/2015, dos deputados Gustavo Valadares e Doutor Jean Freire, em que

solicitam seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER/MG –

pedido  de  providências  com  vistas  à  revitalização  da  ponte  sobre  o  Rio

Jequitinhonha, localizada na entrada do Município de Coronel Murta, e à instalação

de  postos  de  balança  nas  rodovias  de  acesso  à  região,  objetivando  coibir  o

sobrepeso e consequente danificação das rodovias e da ponte;

nº 2.481/2015, dos deputados Gustavo Valadares e Doutor Jean Freire, em que

solicitam seja encaminhado ao Ministério do Trabalho pedido de informações sobre o

número de trabalhadores com carteira assinada alocados nas empresas responsáveis

pela  atividade  de  extração e  comercialização mineral  situadas  nos  Municípios  de

Coronel Murta e Araçuaí e nos demais municípios do Médio e Baixo Jequitinhonha;

nº 2.482/2015, dos deputados Gustavo Valadares e Doutor Jean Freire, em que

solicitam seja encaminhado à Copasa pedido de providências para que seja realizada

a adequação do despejo de esgoto no Rio Jequitinhonha, especificamente na região

de Coronel Murta.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.
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Celinho do Sinttrocel, presidente – Neilando Pimenta – Anselmo José Domingos.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados  Doutor  Jean  Freire  e  Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o  deputado

Fábio  Cherem,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  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

Doutor Jean Freire, dispensa a leitura da ata da reunião 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 2.472/2015, das deputadas Marília Campos e Rosângela Reis, em que solicitam

seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  Extraordinária  das

Mulheres  para  debater  o  Projeto  Movimento  Mamamiga  pela  Vida,  conforme

solicitação da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher;

nº 2.473/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Doutor Jean Freire, em

que solicitam seja realizada visita conjunta com a Comissão de Direitos Humanos ao

Município de Ouro Verde de Minas, para prestar solidariedade ao prefeito Geraldo

José Luiz – Gezinho, vítima de atentado a sua integridade física;

nº 2.477/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  debater  as  irregularidades  na  gestão  do  Programa de  Restaurantes

Populares em Belo Horizonte.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Marília Campos, presidenta – Fábio Cherem – Doutor Jean Freire.
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Jorge e

Léo  Portela,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Antônio Jorge, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é considerada aprovada e é subscrita pelos membros

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater os

resultados da aplicação da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida como

Lei Seca, quanto à redução do número de acidentes provocados por motoristas sob o

efeito do álcool no Brasil, 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.  Lúcia  Maria  Miana  Mattos  Paixão,  médica  epidemiologista,

representando o Sr. Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, secretário Municipal de Saúde

de  Belo  Horizonte;  Soraia  Romina  Santos,  presidente  do  Conselho  Municipal  de

Políticas  sobre  Drogas  de  Belo  Horizonte  –  CMPD-BH;  Mônica  Magda  Mendes,

gerente de apoio operacional da BHTrans; e os Srs. Kléber Rangel Silva, diretor de

Vigilância de Doenças Crônicas e Agravos não-Transmissíveis da Subsecretaria de

Vigilância  e  Proteção  à  Saúde,  representando  o  Sr.  Fausto  Pereira  dos  Santos,

secretário de Estado de Saúde; Aloísio Andrade, presidente do Conselho Estadual de

Políticas Sobre Drogas – Conead – Belo Horizonte; Valdir Ribeiro Campos, membro

da Comissão de Controle  do  Tabagismo,  Alcoolismo e  Uso de Outras  Drogas  da

AMMG; Marcelo  Sarsur  Lucas da Silva,  professor  do  Centro  Universitário  Newton

Paiva – Belo Horizonte; Anderson Alcântara Silva Melo, delegado-geral, coordenador

de Operações do Departamento  de  Trânsito  de  Minas Gerais;  Fábio Mehanna S.

Carvalho,  policial  rodoviário  federal;  e  Carlos  Bernardino  Xavier  do  Vale,  policial

rodoviário federal, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de um

dos  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  o  presidente,  deputado

Antônio Jorge, passa a tecer suas considerações iniciais e, em seguida, concede a

palavra  ao  deputado  Léo  Portela,  também  autor  do  requerimento,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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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 Projeto de Lei nº

1.179/2015 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, 7 de julho de 2015.

Antônio Jorge, presidente – Léo Portela.

ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 18h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho  Patrus  Filho,  Gustavo  Corrêa,  Durval  Ângelo  (substituindo  a  deputada

Cristina  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e  Vanderlei  Miranda

(substituindo o deputado Cabo Júlio, por indicação da liderança do BMM), membros

da  Comissão  de  Administração  Pública;  e  os  deputados  Tiago  Ulisses,  Vanderlei

Miranda,  Felipe  Attiê,  Rogério  Correia,  Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o

deputado  Thiago  Cota,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  Bonifácio  Mourão

(substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da liderança do BVC) e Durval

Ângelo (substituindo o deputado Arnaldo Silva, por indicação da liderança do BMM),

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes,

também,  os  deputados  Leonídio  Bouças,  Glaycon  Franco  e  Professor  Neivaldo.

Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, 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. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições

das comissões. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
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Plenário. A Presidência informa que faz retirar da pauta da reunião o Projeto de Lei nº

2.019/2015, por ter sido apreciado em reunião anterior. Após discussão e votação, é

aprovado o  parecer  da  comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária  que

conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015, na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com a Emenda nº 1, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado

Tiago Ulisses). 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 julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Tiago Ulisses – Fábio Cherem – Gustavo Corrêa.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Paulo  Lamac  e  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado  Durval  Ângelo,  por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cristiano  Silveira,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Paulo  Lamac,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  debater  os  trabalhos  realizados  pela  Comissão  da  Verdade  sobre  a

escravidão negra no Brasil, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e

votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios da Sra. Luciana Ribeiro da Fonseca, promotora de justiça,

comunicando o arquivamento do Procedimento Preparatório MPMG 0024.13.003998-

5,  e  que,  caso  não  ocorra  concordância  do  presidente  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior

do Ministério Público no prazo de 10 dias a partir do recebimento desta; e dos Srs.

Fernando  Pereira  Gomes  Neto,  prefeito  municipal  de  Lagoa  Santa,  requerendo

designação  de  audiência  para  que  possa  exercitar  seu  direito  de  defesa  e  ao

contraditório sobre a denúncia apresentada nesta comissão no dia 29 de abril deste

ano; e Doorgal Andrada, desembargador do TJMG, encaminhando cópia do relatório
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feito  pela  Sra.  Adriana  Laporte  Neves,  servidora  comissária  de  menores  de

Barbacena,;  e-mail da Sra. Teresinha, apresentando denúncia de possível abuso de

autoridade  durante  exame  de  direção  no  Município  de  Lagoa  Santa.  Comunica

também o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo nas

datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Christiane Neves Procópio

Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado;  e Elisa Smaneoto,  diretora  de  Gestão

Interna do Gabinete Adjunto de Gestão e Atendimento da Presidência da República

(11/6/2015), e Simone Martins Rezende, escrivã de Polícia Federal (25/6/2015), e do

Cel.  PM  Márvio  Cristo  Moreira,  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  PMMG

(11/6/2015), e dos Srs. Alexandre de Menezes Rodrigues, corregedor do Conselho

Regional de Medicina de Minas Gerais; Antônio Carlos de Alvarenga Freitas, chefe de

gabinete da Polícia Civil;  Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da Corregedoria-

Geral de Justiça; e Marcello Guilherme Abi-Saber, secretário municipal de Assuntos

Institucionais de Belo Horizonte (25/6/2015). A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Cleide Hilda de Lima Souza, subsecretária de

Promoção  de  Políticas  da  Igualdade  Racial  da  Secretaria  de  Estado  de  Direitos

Humanos, Participação Social e Cidadania; e os Srs. Humberto Adami Santos Júnior,

presidente da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil;

Daniel  Dias  de  Moura,  presidente  da  Comissão  Estadual  da  Verdade  sobre  a

Escravidão  Negra;  José  Antônio  Ventura,  presidente  da  Confederação  Nacional

Quilombola e membro da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra

no Brasil,  que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a

palavra ao deputado Professor Neivaldo, autor do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Registra-se  a  presença  da  deputada

Cristina Corrêa. 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  votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.100, 1.109, 1.150 e

1.232/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
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discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.484/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Salinas  pedido  de  informações  sobre  a  situação  do

abastecimento de água na Comunidade Santa Rosa, conforme denúncia recebida

pela Comissão de Direitos Humanos;

nº 2.485/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para o preenchimento

das  vagas  do cargo  de  investigador  em Juiz  de  Fora,  da  inaplicabilidade  da  Lei

Complementar Federal nº 144, de 2014, e o cumprimento da Lei Orgânica da Polícia

Civil de Minas Gerais, aprovada em 2013, tendo em vista o déficit de investigadores e

escrivães naquele município;

nº 2.486/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, à Corregedoria do Tribunal de Justiça

de  Minas  Gerais  e  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências para averiguação de denúncia, recebida por esta comissão, de supostas

ações violentas cometidas por policiais militares, no município de Viçosa, contra Júlio

Cézar da Silva, e a inércia do Ministério Público e do juiz acerca de tais fatos no

decurso do processo;

nº 2.487/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos para tratar de denúncias apresentadas na

36ª Reunião Ordinária desta comissão pelo Sr. Gessy Almeida Pereira contra o Sr.

José Roberto de Oliveira, médico e prefeito atual de Leopoldina;

nº 2.488/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia, em que solicitam

sejam encaminhadas aos deputados federais e senadores eleitos por Minas Gerais

as notas taquigráficas da 5ª Reunião Especial da Comissão de Direitos Humanos,

que teve por finalidade debater a redução da maioridade penal;

nº 2.489/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Direitos  Humanos aos espaços de assistência social  sob gestão da

Prefeitura de Belo Horizonte, em particular da Regional Venda Nova, com a finalidade

de verificar as condições de atendimento e de infraestrutura desses locais em face de
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denúncias  recebidas de  suposta  insalubridade  de instalações  e  armazenagem  de

cestas básicas;

nº  2.490/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Direitos

Humanos  para  debater  proposta  popular  e  plural  para  a  solução  do  conflito  das

Ocupações de Isidora, conforme solicitação do representante da Comissão Pastoral

da Terra encaminhada à Comissão de Participação Popular;

nº 2.491/2015, da deputada Marília Campos e dos deputados Cristiano Silveira e

Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  conjunta  das  Comissões  de

Participação Popular e de Direitos Humanos ao Município de Ouro Verde de Minas

para  prestar  solidariedade  ao  Sr.  Geraldo  José  Luiz  (Gezinho),  prefeito  desse

município, vítima de atentado à sua integridade física;

nº  2.492/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  as  supostas

violações dos direitos humanos dos trabalhadores da empresa Embraforte Segurança

e Transporte de Valores;

nº  2.493/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  as  supostas

violações  dos  direitos  humanos  com  a  implantação  do  Projeto  Hidroagrícola  do

Município de Jequitaí, conforme denúncias feitas pelo Movimento dos Atingidos por

Barragens;

nº  2.494/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  as  ameaças

sofridas pela Sra. Rafaela Xavier Luiz, em virtude das denúncias que apresentou em

prol dos pacientes diagnosticados com câncer que tiveram essa informação ocultada,

em Paracatu;

nº  2.502/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos no Município de Santos Dumont

para debater possíveis processos ilegais de adoção e tráfico internacional de crianças

ocorridos nesse município e cidades vizinhas na década de 1980;

nº 2.503/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
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Corregedoria  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para

averiguar  possíveis  irregularidades  na  atuação  de  policiais  militares  durante

manifestação ocorrida  no  Município  de  Belo  Oriente,  conforme denúncia  recebida

pela Comissão de Direitos Humanos;

nº 2.505/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional da Polícia Federal em Minas Gerais pedido de informações

sobre o andamento do inquérito policial contra a empresa Embraforte Segurança e

Transporte de Valores Ltda., figurando como vítima a Caixa Econômica Federal;

nº  2.506/2015,  dos  deputados  Professor  Neivaldo  e  Cristiano  Silveira,  em  que

solicitam  seja  encaminhado  às  Secretarias  de  Estado  de  Direitos  Humanos,

Participação Social e Cidadania, de Desenvolvimento Agrário e de Desenvolvimento

Regional  e  Política  Urbana  pedido  de  providências  para  que  haja  celeridade  na

titulação de terras e regularização fundiária dos quilombos do Estado;

nº  2.507/2015,  dos  deputados  Professor  Neivaldo  e  Cristiano  Silveira,  em  que

solicitam seja encaminhado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pedido de

providências  solicitando a  abertura  dos arquivos  da Igreja  Católica  às  Comissões

Nacional e Estadual da OAB sobre a escravidão dos negros no Brasil;

nº  2.508/2015,  dos  deputados  Cristiano  Silveira  e  Professor  Neivaldo,  em  que

solicitam seja encaminhado ofício à Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas  Gerais  solicitando  a  criação  da  Comissão  Especial  da  Verdade  sobre  a

Escravidão de Negros no Brasil;

nº  2.509/2015,  dos  deputados  Cristiano  Silveira  e  Professor  Neivaldo,  em  que

solicitam seja encaminhado ofício à Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais solicitando o reconhecimento da importância da Comissão Nacional da

Verdade sobre a Escravidão de Negros no Brasil da OAB por meio de ato solene

desta Casa;

nº  2.511/2015,  dos  deputados  Cristiano  Silveira  e  Professor  Neivaldo,  em  que

solicitam  sejam  encaminhadas  às  Secretarias  de  Estado  de  Direitos  Humanos,

Participação Social  e Cidadania; de Desenvolvimento Agrário;  de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana e de Educação, às Comissões da Verdade Nacional e

Estadual sobre a Escravidão de Negros no Brasil e demais entidades presentes na
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12ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 1º/7/2015, as

notas taquigráficas da referida reunião.

É  aprovado  relatório  de  visita  conjunta  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e

Extraordinária  das  Mulheres  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais

realizada no dia 21/05/2015.

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, 15 de julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Geraldo Pimenta.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1/7/2015

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto, Bonifácio Mourão e Isauro Calais, 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. A seguir,  comunica o recebimento do ofício do deputado Antônio Jorge,

justificando sua ausência na presente reunião. O presidente acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 1.623, 1.686, 1.744, 1.764, 2.026,

2.053,  2.109  e  2.112/2015  (Antônio  Jorge);  1.692,  1.759,  2.037  e  2.069/2015

(Bonifácio  Mourão);  1.726,  2.088  e  2.067/2015  e  Recurso  nº  1/2015  (Cristiano

Silveira); Projetos de Lei nºs 1.629, 1.679, 1.687, 1.762, 2.027 e 2.050/2015 (Isauro

Calais); 1.624, 1.683, 1.693, 1.761, 2.111 e 2.066/2015 (João Alberto); 1.781, 1.786 e

2.080/2015  (Leonídio  Bouças);  1.626,  1.753,  2.038,  2.040  e  2.110/2015  (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 Projeto de Lei  Complementar  nº  15/2015 é retirado da
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pauta por deliberação da comissão a requerimento do deputado Antônio Jorge. Os

Projetos de Lei mencionados entre parênteses são retirados da pauta por deliberação

da comissão a requerimentos dos deputados: Luiz Humberto Carneiro (777, 53, 572,

26, 1.299 e 1.492/2015); Antônio Jorge (1.084, 1.368, 1.493, 13, 229, 251, 327, 451,

580, 686, 747, 922, 1.294, 1.415, 1.435, 1.455, 1.479, 1.203, 1.285 e 1.298/2015);

João Alberto (617 e 785/2015). Após discussão e votação, é aprovado o parecer que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto

de Resolução nº 11/2015 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado João Alberto).

Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  1.132/2015 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Isauro  Calais).  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

1.259/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Leonídio Bouças); 1.497 e

1.502/2015,  ambos  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  juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  no  1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  54  e  699/2015,  este  com  a  Emenda  nº  1;  735  e

921/2015, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado João Alberto); 157,

564  e  919/2015,  o  primeiro  e  o  segundo  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

deputado Isauro Calais); 1.915/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado

Leonídio Bouças). 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  137/2015  (relator:  deputado  João  Alberto),

173/2015  (relator:  deputado  Isauro  Calais),  639/2015  (relator:  deputado  Leonídio

Bouças, em virtude de redistribuição). São convertidos em diligência ao secretário de

Estado de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  266/2015

(relator:  deputado  Leonídio  Bouças);  ao  secretário  de Estado  de Casa Civil  e  de

Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Passa-Tempo o Projeto de Lei nº

1.389/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e à

Prefeitura Municipal de Belo Vale o Projeto de Lei n 1.394/2015; ao secretário de
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Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de

Ibituruna o Projeto de Lei nº 1.404/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Itaúna  o  Projeto  de  Lei  nº

1.433/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais o

Projeto de Lei nº 1.491/2015; e ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais e à Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas o Projeto de Lei nº

1.738/2015 (relator: deputado João Alberto). Os pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs 831, 1.039 e 1.145/2015, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de

solicitação de prorrogação de prazo regimental pelos respectivos relatores, deputados

João Alberto, do primeiro e do último, e Leonídio Bouças, do segundo. 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 603, 1.354 e

1.527/2015  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças,  sendo  o  primeiro  e  o  último  em

virtude de redistribuição);  811,  1.260,  1.303/2015 (relator:  deputado João Alberto);

978/2015 (relator: deputado Isauro Calais); e 1.421/2015 (relator: deputado Bonifácio

Mourão).  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 solicitam informações,

nos  termos  do art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos  autores  dos

Projetos  de Lei  nºs 1.296,  1.297, 1.301, 1.302,  1.322,  1.337, 1.338,  1.340,  1.341,

1.343 a 1.345, 1.354, 1.377, 1.383, 1.392, 1.393, 1403, 1.407 a 1.409, 1.427, 1.430,

1.434 e 1.445/2015 e ao secretário de Casa Civil, relativamente aos Projetos de Lei

nºs  1.400  e  1.425/2015,  para  que  instruam  as  referidas  proposições  com  a

documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

seguinte requerimento:

nº 2.504/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, e

Educação, Ciência e Tecnologia para debater a situação dos servidores da educação

atingidos pela inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007.
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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, 8 de julho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais – Cristiano

Silveira – João Alberto.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Às 14h33min, comparece na Sala das Comissões o deputado Celinho do Sinttrocel,

presidente  da  supracitada comissão.  Estão presentes também a deputada Marília

Campos e os deputados Paulo Lamac e Rogério Correia (substituindo a deputada

Geisa Teixeira, por indicação da liderança do BMM). Havendo número regimental, o

presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara aberta a reunião, dá a ata por

aprovada  e  solicita  aos  membros  da  comissão  presentes  que  a  subscrevam.  A

presidência informa que a reunião se destina a debater a terceirização das atividades-

fim da Cemig e as perspectivas de primarização na empresa. Registra-se a presença

da  deputada  Geisa  Teixeira.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir a Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos

Trabalhadores  –  CUT-MG  e  os  Srs.  Luiz  Augusto  Barcelos  de  Almeida,

superintendente de Recursos Humanos da Cemig, representando o Sr. Mauro Borges

Lemos,  presidente  dessa  empresa;  Carlos  Calazans,  consultor  de  Recursos

Humanos  da  Cemig;  Bruno  Viana  Sant'Anna,  gerente  de  Relações  Sindicais  da

Cemig;  Amilton  Fernandes  da  Silva,  assessor  de  gabinete  da  Subsecretaria  de

Estado de Trabalho e Emprego, representando o Sr. Antônio Roberto Lambertucci,

subsecretário  dessa pasta;  Jefferson Leandro Teixeira Silva,  coordenador-geral  do

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais –

Sindieletro – MG; Marcelo Correia Moura Batista, diretor do Sindicato Intermunicipal

dos  Trabalhadores  na  Indústria  Energética  de  Minas  Gerais  –  Sindieletro  –  MG;

Everson de Alcântara Tardelli,  presidente da Federação dos Urbanitários de Minas

Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a
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palavra  ao  deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

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

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

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

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Gil Pereira – Cristiano Silveira.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Às 9h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Léo Portela e Tiago Ulisses, membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, 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

pareceres de  redação final.  A reunião  é  suspensa.  Reabertos  os  trabalhos,  estão

presentes os deputados Gilberto Abramo, Léo Portela e Douglas Melo (substituindo o

deputado Cássio Soares, 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. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 1.864 e 2.019/2015. 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, 9 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Geisa Teixeira – Douglas Melo.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  João  Magalhães,
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membro da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Rogério

Correia,  Doutor  Jean Freire e  Professor  Neivaldo.  Havendo número  regimental,  o

presidente, deputado João Magalhães, declara aberta a reunião e, nos termos do

inciso  III  do  art.  120 do Regimento Interno,  dispensa a leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  solicita  aos  membros  presentes  que  a

subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a debater a situação

atual,  as perspectivas e a reestruturação do Ipsemg e convida a tomar assento à

mesa  as  Sras.  Ligia  Maria  Alves  Pereira,  subsecretária  de  Gestão  de  Pessoas,

representando o secretário de Estado de Planejamento e Gestão; Beatriz da Silva

Cerqueira, presidente da CUT-MG e coordenadora geral do Sind-UTE; Maria Abadia

de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais; Viviane da Silva Queiroz Callazans, diretora

do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais; e

os Srs. Hugo Vocurca Teixeira, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais – Ipsemg; João Diniz Pinto Júnior, técnico em Seguridade

Social e ex-presidente do Ipsemg; Narlon Gutierre Nogueira, diretor do Departamento

dos  Regimes  de  Previdência  no  Serviço  Público;  Denilson  Aparecido  Martins,

presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil; Renato de Almeida Barros,

diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais; José Prata

Araújo, economista e consultor em direitos sindicais dos servidores públicos mineiros;

e José Pereira de Souza, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas

do Ipsemg. A presidência concede a palavra ao deputado Rogério Correia, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Rogério Correia – Tiago Ulisses – Fábio Cherem –

Gustavo Corrêa.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Roberto  Andrade,  Douglas  Melo  e  Noraldino  Júnior,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Elismar  Prado,

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

Douglas  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 obter esclarecimentos com o administrador do Aeroporto

Internacional  de  Confins  sobre  os  preços  exorbitantes  de  bebidas,  comida  e

estacionamento que são ali praticados e a discutir e votar proposições da comissão. A

seguir,  comunica  o recebimento de  e-mail do Sr.  Ronan Afonso,  administrador  do

Royal  Park  Estacionamentos,  agradecendo  o  convite,  comunicando  seu  não

comparecimento  à  audiência  do  dia  2/7/2015  e  informando  que  a  entidade

responsável por dar esclarecimentos referentes à estipulação de preços praticados no

aeroporto  é  a  Concessionária  BHAirport.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente-geral do

Procon Assembleia; e Guilherme Motta Gomes, relações institucionais da BH Airport –

Concessionária  do  Aeroporto  Internacional  de  Confins,  representando  o  diretor-

presidente  da  concessionária,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Os

deputados Elismar Prado, Douglas Melo, Roberto Andrade e Noraldino Júnior, autores

do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo

após,  a  presidência  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  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, 9 de julho de 2015.

Elismar Prado, presidente – Douglas Melo – Roberto Andrade.
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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/7/2015

Às 14h15min, comparece na Câmara Municipal de Unaí o deputado Arlen Santiago,

presidente da comissão. Havendo número regimental, o presidente 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 e ouvir propostas para melhoria da saúde na região de

Unaí. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Silvone Francisca de Oliveira, diretora executiva da Associação do Noroeste Mineiro

de Estudo e Combate ao Câncer;  e os  Srs.  Delvito  Alves da Silva  Filho,  prefeito

municipal de Unaí; José Lucas da Silva, presidente da Câmara Municipal de Unaí;

Valmir Gontijo, prefeito municipal de Riachinho; e Luan Alves Cordeiro, vereador do

Município de  Buritis,  que são convidados a tomar  assento à mesa.  O presidente,

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.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Iran Barbosa – Cristina Corrêa.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às  9h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  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, 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 adoção de medidas de segurança com vistas  à coibição dos crimes de

roubo  a  mão  armada  na  região  da  Lagoinha,  em  Belo  Horizonte,  mais
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especificamente no entorno do Centro Universitário  de Belo Horizonte – UniBH. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Teresa

Vergueiro,  presidente  do  Movimento  Lagoinha  Viva,  encaminhando  solicitação  de

ações para que se possa cumprir a segurança na região da Lagoinha; do Sindicato

dos Servidores Públicos da Polícia Civil  de Minas Gerais,  encaminhando pauta de

prioridades da categoria policial civil; e do Senador Renan Calheiros, presidente do

Senado  Federal,  informando  o  recebimento  do  ofício  que  encaminha  apelo  por

medidas de enfrentamento da violência. Comunica também o recebimento de ofício

do  Sr.  Vítor  Valverde,  secretário  municipal  de  Governo,  publicado  no  Diário  do

Legislativo  em  2/7/2015.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projeto de Lei nº 157/2015, no 1º turno (Cabo Júlio), Projeto de Lei nº

1.354/2015,  em  turno  único  (João  Leite).  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Jacqueline de Oliveira Ferraz, delegada-

geral  coordenadora  do  1º  Departamento  de  Polícia  Civil,  representando  o  Sr.

Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil; Gislaine de Oliveira Rios Xavier,

delegada de Polícia Civil; Vânia Amorim Café de Carvalho, reitora do UniBH; Cynthia

Freitas  de  Oliveira  Enoque,  diretora  do  Câmpus  Antônio  Carlos  do  UniBH;  Maria

Teresa Vergueiro  Silva,  presidente  do  Movimento  Lagoinha  Viva;  o  Ten.  Cel.  PM

Cláudio Vitor Rodrigues Rocha, comandante do 16º BPM, representando o Cel. PM

Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  comandante-geral  da  Polícia  Militar;  o  Maj.  PM

Ronaldo Moreira dos Santos, comandante da 20ª Cia. Especial do 16º Batalhão de

Polícia Militar;  e os Srs. Rafael Lopes Azevedo, delegado de Polícia Civil;  Antônio

Baião  de  Amorim,  diretor  da  Faculdade  de  Ciências  Sociais  Aplicadas  de  Belo

Horizonte;  Gleyson  Hernane  Marques,  pastor  da  Igreja  Batista  da  Lagoinha,

representando o Pastor Márcio Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha; Fernando

Santana, presidente do Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte;

Fernando Augusto Reis Ferreira, presidente do Diretório Central dos Estudantes do

UniBH Lagoinha; e Ernani Ferreira Leandro, presidente do Conselho Comunitário de

Segurança Pública, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo
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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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.233,  1.246,  1.262,  1.277  a  1.283,  1.285,

1.286,  e 1.296/2015.  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, 8 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Professor Neivaldo.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

7/7/2015

Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Anselmo José

Domingos,  Geraldo  Pimenta,  Antônio  Lerin  e  Fábio  Avelar  Oliveira,  membros  da

supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Alencar da Silveira Jr.

e Felipe Attiê.  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  realização  de  jogos

amadores  preliminares  aos  jogos  principais  durante  o  Campeonato  Mineiro  de

Futebol  e  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Aurélio do Amaral Duarte Costa,

superintendente  de  Programas  Esportivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes,

representando o Sr.  Carlos Henrique Alves da Silva, titular dessa pasta; Deputado

Alencar  da Silveira  Júnior,  presidente  do  América Futebol  Clube;  Vinicius  Antônio

Morais, vice-presidente do Guarani Esporte Clube, representando o Sr. Gilson Antônio

Morais, presidente desse clube; Adriano Aro, secretário-geral da Federação Mineira

de Futebol, representando o Sr. Castellar Modesto Guimarães Neto, presidente dessa
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entidade;  Severiano  Braga,  gerente  de  operações  da  Minas  Arena  –  Gestão  de

Instalações Esportivas, representando o Sr. André Luis Santana Moraes, presidente;

Luiz  Carlos  Gomes,  presidente  da  Associação  Mineira  de  Cronistas  Esportivos  –

AMCE; Helber Gurgel Carneiro, gerente de operações da Administração de Arenas,

representando o Sr. Bruno Balsimelli, sócio diretor da BWA, que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Fábio Avelar

Oliveira, 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 2.516/2015, dos deputados Geraldo Pimenta,  Anselmo José Domingos, Fábio

Avelar Oliveira, Antônio Lerin e Alencar da Silveira Jr., em que solicitam seja realizada

visita desta comissão ao Estádio Mineirão para acompanhar a partida preliminar entre

Cruzeiro e São Paulo, no dia 12/7/2015;

nº  2.517/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  desta  comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  da

Comissão de Saúde para debater a implementação de políticas públicas de incentivo

à atividade esportiva e abandono do sendentarismo, que se tornou um problema de

saúde pública.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2015.

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

João Vítor Xavier.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 14h15min, comparecem na Escola Estadual São João da Escócia, no Município
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de Santa Luzia, a deputada Cristina Corrêa (substituindo o deputado Doutor Jean

Freire, por indicação da liderança do BMM) e os deputados Arlen Santiago e Iran

Barbosa (substituindo o deputado Ricardo Faria, por indicação da liderança do BMM),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Arlen Santiago, 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  questões  relacionadas  à saúde pública  do  Município  de  Santa  Luzia,  em

especial os impactos do fechamento do Hospital São João de Deus, e a discutir e

votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Suzane Duarte Almada, vereadora da Câmara Municipal de

Santa  Luzia;  e  os  Srs.  Lacy  Dias,  vereador  e  1º-secretário,  representando  o

presidente dessa casa; David Martins Rodrigues e João R. dos Santos, vereadores

da referida câmara; Davi Pereira da Silva, vice-presidente do Conselho Municipal de

Saúde; Francisco Massara Gabrich, presidente da Seccional da OAB em Santa Luzia;

e Frank Schettini, assessor do deputado federal Ademir Camilo, que são convidados

a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Iran Barbosa

e à deputada Cristina Corrêa, autores do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. A presidência 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 Requerimentos nºs 123, 130, 2.154 a 2.156, 2.264,

2.269, 2.271, 2.272 e 2.274/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.548/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para apurar denúncias contra

o Hospital Infantil João Paulo II, antigo Centro Geral de Pediatria, no que tange à

infraestrutura  precária  para  atendimento,  escassez  de  insumos,  aparelhos  sem
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conserto, demora na conclusão das obras de expansão e requalificação já iniciadas e

invasão de escorpiões;

nº 2.549/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde para debater o fenômeno do suicídio, seus aspectos

epidemiológicos, fatores desencadeantes e sua repercussão junto à sociedade;

nº 2.550/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita seja encaminhado à

Comissão  de Seguridade  Social  e  Família  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências  com  vistas  à  realização  de  audiência  pública  para  debater  a

possibilidade de alterar o dispositivo presente no parágrafo 2º do art. 39 do Decreto nº

6.017,  de 2007,  que cria  impeditivo  às  transferências  voluntárias  de recursos aos

consórcios públicos em razão de um, dentre os entes associados, apresentar certidão

positiva no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias;

nº 2.551/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Casa Civil, Ministério da Saúde, à Secretaria Nacional do Tesouro e à

Comissão  de Seguridade  Social  e  Família  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências  para  que estude a  possibilidade de alterar  o dispositivo  presente  no

parágrafo  2º  do  art.  339  do  Decreto  nº  6.017,  de  2007,  que  cria  impeditivo  às

transferências  voluntárias  de  recursos  aos  consórcios  públicos  em  razão  de  um,

dentre  os  entes  associados,  apresentar  certidão  positiva  no  Cadastro  Único  de

Exigências para Transferências Voluntárias;

nº 2.552/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde para debater a situação dos auxiliares de Apoio à

Gestão e Atenção em Saúde junto a Secretaria de Estado de Saúde;

nº 2.553/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  critérios  de

mapeamento  e  financiamento  para  implantação  de  novas  unidades  de  pronto

atendimento no Estado;

nº 2.554/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Saúde  para  debater  o  pagamento  e  continuidade  de

realização das cirurgias eletivas no Estado;

nº 2.555/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao
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governador do Estado pedido de providências para que revogue o Decreto nº 46.649,

de 2014, que versa sobre a transferência da verba destinada à assistência médica do

Ipsemg para o caixa único do Executivo Estadual;

nº 2.556/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para a efetivação do Samu

Regional no Vale do Aço;

nº 2.557/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a implantação do Samu

Regional no Vale do Aço;

nº 2.558/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde para debater os impactos do programa de prevenção

ao câncer de mama realizado pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a

Sociedade Brasileira de Mastologia;

nº 2.559/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que sejam regularizados

os repasses de recursos aos municípios e hospitais credenciados e conveniados ao

SUS da região de São João Del Rei e Campo das Vertentes;

nº  2.560/2015,  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Bonifácio  Mourão  e  Arlen

Santiago  e  da  deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  continuidade  de

liberação  de  autorização  de  internação  hospitalar  para  realização  de  cirurgias

eletivas, conforme o disposto na Portaria nº 2.676, de 5/12/2014;

nº 2.561/2015, do deputado Arlen Santiago, Bonifácio Mourão, Celinho do Sinttrocel

e da deputada Celise Laviola, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Saúde – SES – pedido de providências para intervir junto ao Ministério da

Saúde para que o órgão providencie o pagamento em atraso dos prestadores de

serviço do SUS no Estado e que a SES proceda o adiantamento desses pagamentos

aos referidos prestadores de serviço, a fim de regularizar as pendências financeiras,

até  que o  Ministério  da  Saúde tome as  providências  necessárias  para resolver  o

problema;

nº  2.562/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Bonifácio  Mourão,  Celinho  do
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Sinttrocel  e  da  deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

Ministério da Saúde pedido de providências para a regularização do pagamento dos

atrasados aos prestadores de serviço junto ao SUS no Estado;

nº 2.563/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Saúde e de Assuntos Municipais para debater a

suspensão do atendimento de pacientes provenientes da Região Metropolitana e do

interior do Estado pelo SUS em Belo Horizonte;

nº 2.564/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde para ouvir a apresentação do Relatório Sintetizado de

Vistorias aos Hospitais  de Pequeno Porte elaborado pela Coordenadoria Regional

das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste,

bem como encaminhamentos aprovados com relação aos problemas registrados;

nº 2.565/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Saúde  para  tratar  da  suspensão,  em  Belo

Horizonte, das cirurgias eletivas de pacientes da Região Metropolitana e do interior do

Estado;

nº 2.566/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  incluir  e  priorizar  a

microrregião de saúde de Unaí no Samu;

nº 2.567/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão de Saúde para  debater  a situação do Hospital  Infantil  João

Paulo II – CGP –, integrante da Rede Fhemig;

nº 2.568/2015, da deputada Cristina Corrêa e do deputado Iran Barbosa, em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências

para viabilizar a implantação do Samu em Santa Luzia;

nº 2.569/2015, da deputada Cristina Corrêa e do deputado Iran Barbosa, em que

solicita seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia pedido de

providências para reestabelecer o convênio com a Secretaria de Estado de Saúde no

que tange ao atendimento da população local no Centro Viva Vida;

nº 2.570/2015, da deputada Cristina Corrêa, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Santa  Luzia  pedido  de  informações  sobre  a  situação dos
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veículos do Samu, de propriedade do Estado, que estão em imóvel pertencente à

prefeitura e sobre a destinação e o uso desses veículos.

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, 8 de julho de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Antônio Jorge.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  Rogério  Correia,  Thiago  Cota  e

Sargento Rodrigues (substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da liderança

do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os

deputados Bonifácio Mourão, Dilzon Melo, Carlos Pimenta, João Leite, Cabo Júlio,

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Luiz Humberto Carneiro,

Gustavo  Corrêa,  Agostinho  Patrus  Filho,  Léo  Portela  e  Paulo  Lamac.  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 Rogério Correia 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. O presidente determina a distribuição

em vulso do parecer que conclui  pela rejeição dos Substitutivos nºs 3 e 4, e das

Emendas nºs  2 a 26,  28 a  61 e 63 a  65,  e pela aprovação do Substitutivo  nº  5

apresentados  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.173/2015,  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, de hoje às 23 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.
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Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Rogério Correia – Thiago Cota – Cabo

Júlio.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às  15h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Neilando Pimenta e Douglas Melo (substituindo o deputado Anselmo José

Domingos, 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 Neilando

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 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 nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Mariah

Brochado Ferreira, secretária de Estado Adjunta da Secretaria de Estado de Casa

Civil  e  Relações  Institucionais  (2/7/15);  e  do  Sr.  Marcelo  Guilherme  Abi-Saber,

secretário  municipal  de  Assuntos  Institucionais  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte

(25/6/15).  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 turno único do Projeto de Lei nº 631/2015; e

no 1º turno do Projeto de Lei nº 618/2015 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel).

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.239, 1.294,

1.299, 1.300, 1.315, 1.319 a 1.323, 1.326 a 1.330/2015. 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 2.468, 2.469, 2.470, 2.474, 2.480, 2.482/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:
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nº 2.545/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater a

padronização do transporte escolar urbano nas vans escolares e o grave problema do

transporte clandestino;

nº 2.546/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

debater a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito que obrigará os

veículos de transporte escolar a utilizarem cadeirinhas e assentos de elevação para

crianças de até sete anos e meio.

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 julho de 2015.

Marília Campos, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio Mourão e Dilzon Melo (substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da

liderança  do  BCV),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o

deputado  Luiz  Humberto  Carneiro.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Duarte Bechir,  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 apreciar matéria constante na 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: ofícios dos Srs. André Quintão, secretário de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento  Social  (2/7/2015);  e  Renan  Calheiros,  presidente  do  Senado

Federal (4/7/2015). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em

turno único,  das  quais  designou como relatores os  deputados mencionados  entre
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parênteses:  Projetos de Lei  nºs  978/2015 (Arnaldo Silva),  e  1.259/2015 (Bonifácio

Mourão).  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  468/2015  é  retirado  da  pauta  por  deliberação  da

comissão  a  requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir.  Registra-se  a  presença  do

deputado  Arnaldo  Silva.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 465/2015 na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:  deputado Bonifácio

Mourão).  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 2.471/2015, do deputado Duarte Bechir.

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 julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Antônio Carlos Arantes – Tito Torres.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Jorge e

Léo  Portela,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Antônio Jorge, 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 os aspectos jurídico-criminais

associados ao consumo do crack e as experiências inovadoras nesse âmbito, como a

justiça terapêutica, entre outras, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e

votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  dos  seguintes

ofícios, publicados no Diário do Legislativo na data mencionada entre parênteses: dos

Srs.  Vitore  Andre  Zilio  Maximiano,  secretário  nacional  de  Políticas  sobre  Drogas

(18/6/2015);  e  Carmo Luiz,  vereador  da  Câmara Municipal  de  Campinas  (SP).  O
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presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.303/2015, em turno único, do

qual designou como relator o deputado Missionário Márcio Santiago. A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Tereza

Granha Nogueira, gerente do Centro de Referência em Saúde Mental – Cersam Leste

– e Tânit Jorge Sarsur, superintendente de acolhimento, representando o Sr. Rafael

Miranda  Alves  Pereira,  subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de

Estado de Defesa Social; e os Srs. Arnor José Trindade Filho, referência técnica da

Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte,

representando o Sr. Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, secretário; João Francisco de

Souza Duarte,  da Federação de Amor Exigente – Regional  Belo  Horizonte;  Jorge

Tobias de Souza, promotor de Justiça e coordenador Antidrogas da Coordenadoria de

Combate e Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes do Ministério Público do

Estado; e Rodrigo Luiz de Paula Simões, coordenador de Informação ao Público do

Narcóticos Anônimos, que são convidados a tomar assento à mesa. Após tecer suas

considerações iniciais,  a  presidência  concede a palavra ao deputado Léo Portela,

também autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações.

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 Projeto de Lei nº 1.179/2015

é  retirado  da  pauta,  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, 14 de julho de 2015.

Missionário Marcio Santiago, presidente – Noraldino Júnior – Leandro Genaro.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

7/7/2015

Às 18h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus Filho, Fábio Cherem, Gustavo Corrêa, Rogério Correia (substituindo
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a deputada Cristina Corrêa,  por  indicação da liderança do BMM) e Tiago Ulisses

(substituindo  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  por  indicação  da  liderança  do

BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado João Magalhães,  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.  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. A presidência informa

que faz retirar  da pauta o Projeto de Lei nº  1.915/2015 por falta de pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.020/2015 (relator: deputado João Magalhães). Cumprida

a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os

membros da comissão para as próximas reuniões extraordinárias, amanhã, dia 8, às

14h45min e às 18 horas para apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.020/2015,

em 2º turno; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

João Magalhães,  presidente – Cristina  Corrêa – Agostinho Patrus  Filho  – Cabo

Júlio.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 23 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Arnaldo Silva, Cabo Júlio (substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação

da liderança  do BMM),  Fábio  Cherem (substituindo o  deputado Thiago  Cota,  por

indicação  da  liderança  do  BVC)  e  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado

Rogério  Correia,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  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
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que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a e discutir e votar

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

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

rejeição, no 1º turno, dos Substitutivos nºs 3 e 4, e das Emendas nºs 2 a 26, 28 a 61 e

63 a 65, e pela aprovação do Substitutivo nº 5, apresentados ao Projeto de Lei nº

2.173/2015 (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,  e  para  a  reunião  extraordinária  do  dia  8/7/2015,  às

11h10min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Thiago Cota – Vanderlei Miranda.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, 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.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Leonardo Rodrigo Ferreira, diretor do Departamento

de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública (4), publicados no

Diário do Legislativo em 4/7/2015. 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. Os Projetos de Lei nºs 1.334 e 1.925/2015 são retirados de

pauta por não cumprirem pressuposto 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  2.020/2015  (relator:  deputado  Tiago  Ulisses)  e

655/2015 na forma do Substitutivo nº 3 (relator: deputado Thiago Cota). Suspende-se
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a reunião. Às 12h43min são reabertos os trabalhos com a presença da deputada

Celise  Laviola  e  dos  deputados  Tiago  Ulisses,  Thiago  Cota  e  Paulo  Lamac

(substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do BMM). O

presidente prorroga a reunião até às 15h59. Às 14h30min são reabertos os trabalhos

com a presença dos deputados Tiago Ulisses, Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Thiago Cota

e  Paulo  Lamac  (substituindo  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  por  indicação  da

liderança do BMM). O presidente determina a distribuição em avulso do parecer que

conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.173/2015 na forma do

vencido  no  1º  turno,  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 ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Celise  Laviola  –  Fábio  Cherem  –

Professor Neivaldo.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Geisa  Teixeira

(substituindo o deputado Gilberto Abramo, por indicação da liderança do BMM) e os

deputados Léo Portela e Douglas Melo (substituindo o deputado Cássio Soares, por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Léo Portela, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Douglas 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 pareceres de redação final. 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

de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.266/2015 (deputado Douglas Melo). Passa-

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

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

são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
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Lei  nºs  692/2015,  990/2015  e  992/2015  (deputado  Douglas  Melo);  e  1.112/2015,

1.151/2015  e  1.736/2015  (deputada  Geisa  Teixeira).  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 julho de 2015.

Cássio Soares, presidente – Emidinho Madeira – Professor Neivaldo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Tito Torres e Antônio Carlos Arantes (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  Antônio  Carlos  Arantes,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir  e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Júlio Delgado, deputado

federal, publicado no  Diário do Legislativo em 9/7/2015. 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, do Projeto de Lei nº 1.259/2015 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Bonifácio Mourão); no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 468/2015 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão

de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e pela rejeição do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Tito Torres); e 929/2015

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

(relator: deputado Tito Torres). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
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compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 2.657/2015, do deputado Duarte Bechir, em

que solicita  seja ouvida a Sra.  Liliane Arouca do Carmo,  presente na 4ª Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência.

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 julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Tito Torres – Arnaldo Silva.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

9/7/2015

Às  15h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, Professor Neivaldo e Tito Torres (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,  em  seguida,  a  suspende  por  alguns  minutos.  Reabertos  os  trabalhos,

registra-se  a  presença  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Professor  Neivaldo  e

Dilzon Melo (substituindo o deputado João Leite, por indicação da liderança do BVC).

O  presidente  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  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  designa  como relator  do  Projeto  de  Lei  nº

1.254/2015, no 2º turno, o deputado Professor Neivaldo. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer, pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.254/2015, na

forma do vencido no 1º turno (relator: deputado Professor Neivaldo). 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:



2300
____________________________________________________________________________

nº  2.636/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para debater os índices de criminalidade

no entorno do Hospital  São Francisco,  localizado no Bairro Santa Lúcia,  em Belo

Horizonte,  considerando  que  a  situação  vem  afetando  diretamente  os  serviços

prestados pela entidade, que promove importante atendimento pelo SUS a pacientes

com traumas ortopédicos de vários locais do Estado;

nº 2.638/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública, com urgência, no Município de

Alpinópolis,  para discutir  o  alto  índice de criminalidade e violência no município e

região;

nº 2.639/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para a adoção das

medidas necessárias a aumentar o efetivo de agentes de segurança penitenciários e

socioeducativos,  considerando  o  anúncio  feito  em  reunião  da  Comissão  de

Segurança Pública quanto à assunção de 92 unidades prisionais, que se encontram

atualmente  sob  a  gestão  da  Polícia  Civil,  e  a  notoriedade  do  crescimento  da

população carcerária.

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Professor Neivaldo – Tito Torres.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cássio Soares,

Emidinho Madeira (substituindo o deputado Léo Portela, por indicação da liderança

do  BMM)  e  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado  Gilberto  Abramo,  por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Cássio Soares, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Professor  Neivaldo,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
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destina a discutir e votar pareceres de redação final e a discutir e votar proposições

da comissão. Suspende-se a reunião. Às 10h11min são reabertos os trabalhos com a

presença  dos  deputados  Cássio  Soares,  Tiago  Ulisses  e  Vanderlei  Miranda

(substituindo  o  deputado  Léo  Portela,  por  indicação  da  liderança  do  BMM).  A

presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Léo Portela, presidente – Agostinho Patrus Filho – Rogério Correia.

ATA DA 5ª 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 10/7/2015

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Rogério  Correia  e  Thiago  Cota,  membros  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; a deputada Marília Campos e

os  deputados  Cássio  Soares,  João  Magalhães  e  Leonídio  Bouças,  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.  Suspende-se  a  reunião.  Às  11h21  são  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 1.503/2015 é retirado da pauta por determinação do

presidente  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião de hoje,

às 14 horas, convoca os membros da comissão para a próxima conjunta hoje às 18

horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2015.

Tiago Ulisses,  presidente  –  Vanderlei  Miranda  –  Agostinho Patrus  Filho  –  João

Magalhães.
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

10/7/2015

Às  10h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Celise  Laviola

(substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e  os

deputados João Magalhães, Fábio Cherem, Cássio Soares e Thiago Cota, membros

da supracitada comissão. Estão presentes, também, a deputada Marília Campos e o

deputado Tiago Ulisses. 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 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

rejeição da Emenda nº 1, recebida em Plenário, ao Projeto de Lei nº 2.020/2015, em

1º  turno  (relator:  deputado  Fábio  Cherem).  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 julho de 2015.

João Magalhães, presidente – Fábio Cherem – Agostinho Patrus Filho – Cabo Júlio

– Glaycon Franco.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Léo  Portela,

Rogério Correia e Agostinho Patrus Filho (substituindo o deputado Cássio Soares, por

indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão. Está presente

também  o  deputado  Ulysses  Gomes.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado  Léo  Portela,  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
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comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

pareceres de redação final. Suspende-se a reunião. Às 18 horas são reabertos os

trabalhos  com  a  presença  dos  deputados  Tiago  Ulisses,  Vanderlei  Miranda

(substituindo  o  deputado  Cássio  Soares,  por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e

Agostinho Patrus  Filho  (substituindo  o  deputado Cássio  Soares,  por  indicação da

liderança do BCMG). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Agostinho Patrus Filho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 357/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  das Comissões de Participação Popular  e de Assuntos Municipais  e

Regionalização, a proposição solicita seja encaminhado ao presidente do Tribunal de

Contas do Estado pedido de informações sobre resultado de auditoria realizada nas

obras  de  construção  dos  terminais  e  das  estações  do  sistema  BRT  Move

metropolitano e do Município de Belo Horizonte.

Aprovada em reunião conjunta dessas comissões no dia 19/3/2015 e publicada no

Diário do Legislativo de 28/3/2015, vem a proposição a este órgão colegiado para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em  audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização  e  de  Participação  Popular  no  dia  19/3/2015,  cidadãos  presentes

trouxeram a informação de que o Tribunal de Contas do Estado – TCE –, a partir de

auditoria, concluiu ter havido superfaturamento nas obras de construção das estações

do sistema BRT Move na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  Os deputados

presentes à reunião propuseram, então, requerer o relatório dessa auditoria, por meio

do requerimento em análise.
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As obras de implantação do BRT – do inglês,  Bus Rapid  Transit  –,  sistema de

corredores exclusivos de ônibus de elevada eficiência, em Belo Horizonte e Região

Metropolitana, foram executadas no âmbito do programa PAC Mobilidade Copa do

Mundo, do governo federal, como parte dos preparativos para receber jogos da Copa

do Mundo FIFA 2014. Em 13 de janeiro de 2010, a União, o Estado de Minas Gerais e

o Município de Belo Horizonte firmaram matriz de responsabilidades para execução

das  obras  e  serviços  relativos  a  mobilidade  urbana,  infraestrutura  esportiva  e

aeroportuária.

A matriz, de acordo com seu último termo aditivo, previa, no tocante a mobilidade

urbana, a implantação de corredores do BRT nas Avenidas Antônio Carlos, Pedro I,

Vilarinho, Cristiano Machado e na área central. As ações estavam subdivididas em

metas de responsabilidade para cada ente federado. À União coube o financiamento

das obras; ao Estado, os custos de desapropriações necessárias, e ao município, a

execução  direta  das  ações,  a  execução  dos  projetos  de  engenharia  e  as

contrapartidas financeiras exigidas pela União.

A  participação  do  Estado  na  execução  das  ações  de  mobilidade  urbana

preparatórias para a Copa do Mundo FIFA 2014, apesar de importante, foi indireta.

Restringiu-se às desapropriações, necessárias principalmente para o alargamento da

Avenida Dom Pedro I. Mesmo nesse caso, o Município de Belo Horizonte, mediante

repasse dos recursos do Estado, executou todas as ações necessárias, como edição

de decretos  de  utilidade  pública,  avaliação  dos  imóveis,  realização de  acordos  e

pagamentos aos proprietários e, em muitos casos, ações judiciais para imissão de

posse. A matriz de responsabilidades citada e informações do portal Transparência

Copa 2014, da Prefeitura de Belo Horizonte, confirmam não ter havido participação

direta do Estado nas demais ações de mobilidade urbana.

Segundo o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, na audiência

pública que originou o requerimento em tela, o sistema do BRT metropolitano baseou

sua implantação no planejamento do sistema municipal, um dos motivos, conforme

munícipes presentes à audiência, de inúmeros problemas.

Assim, concepção, projetos e obras para implantação das estações de transferência

ao longo dos corredores foram todos de responsabilidade direta do Município de Belo
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Horizonte, com aporte de recursos próprios e federais. Somente após a conclusão de

sua construção, parte deles foi cedida ao Estado, para serem utilizados pelos ônibus

do sistema BRT metropolitano.

As auditorias  do  TCE, segundo nos foi  possível  averiguar,  se concentraram em

obras  de  construção  das  estações  de  transferência.  Os  processos  nº  932187  e

942059, abertos em 2014, visam a averiguar a contratação e execução das obras do

BRT na Avenida Cristiano Machado e na área central, respectivamente.

Concluímos que o requerimento em análise se refere a tais auditorias, pois não

localizamos no sistema de busca de processos do TCE quaisquer outras obras de

terminais metropolitanos, em vários municípios, a cargo da Secretaria de Estado de

Transportes  e  Obras  Públicas  –  Setop.  Na  verdade,  alguns  dos  terminais  serão

adaptados ao sistema BRT Move, mas a maioria não tem correlação direta com o

sistema e faz parte de outro programa de obras do governo estadual.

Os arts. 74 e 76 da Constituição Estadual determinam que a fiscalização contábil,

financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado e  das  entidades da

administração indireta é exercida pela ALMG, que conta com seu órgão auxiliar,  o

TCE, para o controle externo dos órgãos e Poderes do Estado.

O inciso XII do art. 76, dispõe, ademais, que compete ao TCE, especificamente:

prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, no mínimo por um

terço de seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil,

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre os resultados de auditoria

e  inspeção  realizadas  em  órgão  de  qualquer  dos  Poderes  ou  entidade  da

administração indireta;

Como  se  percebe,  o  TCE  deve  prestar  à  ALMG  informações  relacionadas  a

entidades de quaisquer  dos  Poderes,  mas somente  na esfera  estadual.  Qualquer

intromissão da ALMG em assunto de outras esferas feriria a autonomia federativa

garantida pela Constituição Federal.

Por isso, o Regimento Interno da Assembleia, em seu art. 79, VIII, c, limita parecer

da Mesa da Assembleia sobre requerimento de informações a autoridades estaduais

somente quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a

fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.
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No caso em discussão, como não houve aplicação de recursos estaduais ou ação

direta  de  órgão  estadual,  as  informações  solicitadas  se  referem  a  atividade  do

Tribunal  de  Contas como órgão auxiliar  da  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte,

como permite o art. 31 da Constituição Federal. Assim, sequer a responsabilização de

dirigentes  de  órgãos  e  entidades  dos  Poderes  do  Estado  que  não  prestem

informações à Casa no prazo legal,  prevista no art.  307 do Regimento Interno da

Assembleia, seria aplicável.

Consideramos,  portanto,  não  caber  o  pedido  de  informações  na  forma  do

requerimento  aprovado  conjuntamente  pela  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização e pela Comissão de Participação Popular.

Porém,  em  atendimento  ao  princípio  da  transparência  e  do  controle  social,

acreditamos dever o Legislativo Estadual se debruçar sobre a questão, o que poderia

ser  iniciado  a  partir  de  um  pedido  de  providências,  de  iniciativa  das  comissões

interessadas, não sujeito a parecer da Mesa, ao TCE, para que encaminhe relatório

de eventuais auditorias realizadas nas obras em questão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento nº 357/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 398/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  dessa  proposição,  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas solicita à Presidência da Assembleia que seja encaminhado ao diretor-geral

do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido de

informações sobre o cronograma previsto para o início da execução das obras de

melhoramento e pavimentação da Rodovia MG-129, no trecho entre São Gonçalo do

Rio Abaixo e Santa Bárbara.

Após publicação no Diário do Legislativo de 9/4/2015, a matéria vem a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Requerimento nº 398/2015 visa a obter informações sobre o cronograma previsto

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, com 20,84Km de

extensão, ou sobre o andamento das obras, caso já iniciadas. Segundo o autor da

proposição,  o trecho já  foi  adjudicado à Construtora Vale Verde Ltda.,  com preço

global de R$18.715.639,79.

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".

Entendemos inexistir óbice à aprovação da proposição em comento, tendo em vista

que a pretensão tem pertinência com o exercício das atribuições de fiscalização e

controle dos atos administrativos do Poder Executivo previstas constitucionalmente

para o Poder Legislativo.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 398/2015 na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 509/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, os deputados Noraldino Júnior e Missionário
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Márcio Santiago requerem ao presidente da Assembleia Legislativa que encaminhe à

secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  o  Programa

Poupança Jovem.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  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  solicita  à  secretária  de  Estado  de  Educação

informações sobre o Programa Poupança Jovem e é respaldado pelo art. 54, §2º da

Constituição Estadual, que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar

informações a órgãos da administração direta do Poder Executivo.

São solicitadas informações sobre a continuidade do programa pelo atual governo

do Estado, a relação de inscritos que não receberam as bolsas mesmo cumprindo os

requisitos para tal e o prazo para o pagamento das bolsas aos alunos que fazem jus

ao seu recebimento.

Resumidamente, o Poupança Jovem concede uma bolsa no valor de R$ 3.000,00 a

alunos de escolas estaduais de ensino médio que concluírem esse nível de ensino e

cumprirem  as  diretrizes  determinadas  pelo  projeto.  São  atendidos  alunos  de  194

escolas estaduais nos Municípios de Esmeraldas, Governador Valadares, Ibirité, Juiz

de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sabará e Teófilo Otoni.

O projeto integra o Programa Estruturador Jovens Mineiros Protagonistas do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2012/2015. Mesmo tendo sido criado na

gestão anterior, em virtude do prazo de vigência do atual PPAG, o Poupança Jovem

ainda  integra  a  relação  de  projetos  a  serem  executados  pelo  Poder  Executivo

Estadual – dos R$ 56,8 milhões reservados ao projeto no orçamento de 2015, R$ 48

milhões  são  destinados  ao  pagamento  das  bolsas.  Neste  exercício,  é  previsto  o

atendimento de aproximadamente 77 mil alunos.

No entanto, tendo em vista que diagnóstico realizado pelo atual governo do Estado

apontou um desequilíbrio nas finanças em Minas Gerais, não há garantias de que os

recursos destinados ao Poupança Jovem serão executados no exercício de 2015.

Além  disso,  o  registro  de  queixas  relativas  ao  atraso  dos  pagamentos  aos
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participantes do programa reforça a pertinência do envio de pedido de informação à

Secretaria de Estado de Educação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 509/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 655/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a

proposição em análise solicita ao presidente da Assembleia Legislativa, nos termos

regimentais,  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a execução orçamentária

do Programa Bolsa Verde, desde a sua criação, sob forma de relatório, para subsidiar

audiência pública a se realizar nesta Casa.

Após publicação no  Diário do Legislativo de 8/5/2015, 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, solicita-se o encaminhamento de pedido de informações

ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –

acerca da execução do Programa Bolsa Verde.

O Bolsa Verde é um programa de pagamento por serviços ambientais do governo

de Minas Gerais concedido a proprietários  e posseiros que preservam ou que se

comprometem a recuperar a vegetação de origem nativa em suas propriedades ou

posses. O benefício foi instituído pela Lei nº 17.727, de 2008, após longos debates

entre parlamentares, produtores rurais, associações ambientalistas e sociedade civil.

Segundo sua lei  de  criação,  o  Bolsa  Verde tem como fontes  financeiras  10% do

orçamento  anual  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro –, 50% do

valor arrecadado com a cobrança de multa administrativa por infração à legislação
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florestal  e  de  proteção à  biodiversidade,  recursos  ordinários  do  Tesouro  Estadual

consignados na Lei Orçamentária Anual, entre outras.

Apesar  de notória  a necessidade de se priorizar  cada vez mais  o Bolsa Verde,

importante medida de incentivo à conservação de áreas de vegetação nativa, sabe-se

que  o  programa  não  vem  sendo  executado  a  contento  desde  2011.  Nessa

perspectiva, a informação solicitada é de fundamental importância para esta Casa.

Apesar de o pedido ter restringido a utilidade da informação pretendida de servir de

subsídio  para  audiência  pública  a  se  realizar  nesta Casa,  entendemos que ela  é

fundamental para o desenvolvimento do trabalho dos parlamentares e das comissões

desta Casa de forma mais ampla, seja no exercício da função fiscalizadora do Poder

Legislativo, seja na elaboração de leis. Dessa forma, sugerimos que a redação do

requerimento seja alterada com o objetivo de ampliar a utilização da resposta nos

trabalhos do Parlamento mineiro.

No que se refere  à  legalidade do pleito,  de  acordo com os  §  2º  do art.  54  da

Constituição  do  Estado,  compete  à  Mesa  da  Assembleia  encaminhar  pedido  de

informações a secretário de Estado, sendo que a recusa, ou o não atendimento no

prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa  importam  crime  de

responsabilidade.

Conclusão

Diante do exposto,  somos pela aprovação do Requerimento nº  655/2015 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se a expressão “para subsidiar audiência pública a se realizar nesta Casa”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 777/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  o  deputado  Noraldino  Júnior  solicita  ao

presidente da Assembleia se encaminhe ao secretário de Estado de Saúde pedido de

informações sobre a carreira dos agentes de combate a endemias: piso salarial pago
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pelo governo do Estado; plano de cargos e carreira; montante pago pelo governo do

Estado aos agentes que receberam o piso salarial em 2014; previsão de piso salarial

a  ser  pago  nos  anos  de  2015  e  2016;  e  cursos  disponíveis  para  formação  e

capacitação da categoria.

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

A proposição em estudo visa obter esclarecimentos sobre aspectos relevantes da

carreira dos agentes de combate a endemias que prestam serviço para o Estado, tais

como piso salarial, plano de cargos e carreiras, montante pago para os agentes que

receberam  o  piso  salarial  em  2014,  previsão  de  recursos  orçamentários  para

pagamento  desse  piso  em  2015  e  2016,  e  cursos  disponíveis  para  formação  e

capacitação da categoria.

Nos  termos da Lei  Federal  nº  11.350,  de  5/10/2006,  os  agentes  de  combate  a

endemias têm como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e

controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as

diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS – e sob supervisão do gestor de cada

ente federado.

Os agentes de combate a endemias trabalham em contato direto com a população,

promovendo  ações  como:  vistoria  de  residências,  depósitos,  terrenos  baldios  e

estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos; inspeção cuidadosa de

caixas d’água,  calhas e  telhados;  aplicação de larvicidas  e  inseticidas;  orientação

quanto à prevenção e ao tratamento de doenças infecciosas; e recenseamento de

animais.

A  Lei  Federal  nº  11.350  estabelece  que  essas  funções  são  de  desempenho

exclusivo  no  âmbito  da  rede  pública  de  saúde,  mediante  vínculo  direto  entre  os

referidos  agentes  e  órgão  ou  entidade  da  administração  direta,  autárquica  ou

fundacional, admissão por meio de processo seletivo e regime jurídico disciplinado

pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Por sua vez, a Lei Federal nº 12.994, de 17/6/2014, estabeleceu o piso salarial dos
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agentes  dessa  categoria  em  R$1.014,00,  pela  jornada  integral  de  trabalho  de

quarenta horas semanais, dentro dos respectivos territórios de atuação, fixando em

95% o valor da assistência financeira complementar da União. Essa lei estabeleceu,

ainda, as diretrizes para a criação dos planos de carreira dos agentes comunitários de

saúde e de combate a endemias.

Conforme  informações  obtidas  na  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  –  SES  –,

atualmente  não  há  servidores  daquela  secretaria  com  o  cargo  efetivo  ou  função

pública  de  agente  de  combate  a  endemias.  Há,  sim,  servidores  do  Ministério  da

Saúde e da Funasa com os cargos de agente de combate a endemias e guarda de

endemias, cedidos para a SES-MG por meio de convênios e portarias, com ônus para

o órgão de origem.

Assim, entendemos que o pedido de informações de que trata a proposição em

análise deve ser encaminhado para aquele órgão federal, o qual poderia prestar com

mais  detalhes  os  esclarecimentos  solicitados.  Por  essa  razão,  apresentamos  o

Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Por fim, somos favoráveis à aprovação da proposição em comento por considerar o

seu caráter meritório, uma vez que as informações solicitadas serão oportunas para

avaliar as condições de trabalho dos agentes de combate a endemias que atuam no

Estado,  bem  como  o  cumprimento  das  disposições  legais  que  regulamentam  o

exercício dessa carreira.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 777/2015 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  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja

enviado ao Ministério da Saúde pedido de informações sobre a carreira dos agentes

de combate a endemias cedidos por aquele órgão à Secretaria de Estado de Saúde

de Minas Gerais, especificando: 1) piso salarial pago; 2) plano de cargos e carreiras;

3) montante de recursos financeiros pagos aos agentes de combate a endemias que



2313
____________________________________________________________________________

receberam o piso salarial em 2014; 4) previsão orçamentária para o piso salarial a ser

pago em 2015 e 2016; 5) cursos disponíveis para a formação e a capacitação dos

servidores da categoria.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 780/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa  com  Deficiência  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado ofício ao secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas

Gerais  – Sedese –,  solicitando informações sobre os programas desenvolvidos,  a

previsão de ações e de financiamento para a atenção à pessoa com deficiência no

âmbito  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  –  Suas  –;  sobre  a  qualificação

profissional e a inclusão no mercado de trabalho para pessoa com deficiência; bem

como sobre o processo de incorporação das Apaes como prestadoras de serviços do

Suas.

Publicado no Diário do Legislativo de 22/5/2015, 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 requerimento em tela tem por objetivo obter informações sobre os serviços para

pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – Suas –,

sobre a incorporação das Apaes como prestadoras de serviços do Suas e sobre as

ações de qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho para pessoa

com deficiência.

A apresentação do requerimento é motivada pelo interesse da Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência em acompanhar as políticas de inclusão da

pessoa com deficiência no Estado, especificamente no que diz respeito aos serviços

socioassistenciais  oferecidos  a  esse público  por  meio  do  Suas  e pela  política  de

trabalho,  emprego  e  renda  (intermediação  de  mão  de  obra  e  qualificação
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profissional). A referida comissão quer também acompanhar como as Apaes estão

sendo  reconhecidas  como  parceiras  para  a  implementação  dos  serviços

socioassistenciais no Estado.

Esses  assuntos  foram  abordados  em  reunião  com  o  secretário  de  Estado  de

Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão, em ocasião de sua visita a esta

Casa, em 9/4/2015. Na oportunidade, o secretário destacou a importância de que os

pontos tratados fossem apresentados à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento

Social  de Minas Gerais – Sedese – em forma de requerimento para que o órgão

pudesse se manifestar por escrito sobre cada um deles.

Entendemos que as informações solicitadas por meio do requerimento em análise

são relevantes para o acompanhamento das ações das políticas de trabalho e de

assistência  social  voltadas  para  a  pessoa  com  deficiência.  Entretanto,  julgamos

necessário promover alterações no 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  deste  parecer  o  Substitutivo  nº  1  ao

Requerimento nº 780/2015.

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 a possibilidade

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  780/2015  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 Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência requer, nos termos

regimentais,  seja  encaminhado  ofício  ao  secretário  de  Estado  do  Trabalho  e

Desenvolvimento Social solicitando informações sobre os serviços para as pessoas
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com  deficiência  no  âmbito  das  políticas  de  assistência  social  e  do  trabalho,

especificando  programas  e  ações  desenvolvidos,  respectivas  metas  físicas  e

financeiras, bem como se há previsão de outras ações a serem implantadas.

Requer,  ainda,  que sejam solicitadas informações ao mesmo secretário  sobre o

processo de incorporação das Associações de Pais  e Amigos dos Excepcionais –

Apaes – como prestadoras de serviços do Sistema Único de Assistência Social.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 781/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão de Segurança Pública,  a  proposição em tela  solicita  à

Presidência da ALMG seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil e ao comandante-

geral  da Polícia Militar  pedido  de  informações sobre o índice de  criminalidade no

Município de Mutum e o número de inquéritos e denúncias feitas, tendo em vista o

teor da Mensagem nº 48.606, encaminhada em 20/4/2015 pelo Sistema de Interação

com o Cidadão desta Casa.

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

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública requer seja

enviado  ofício  ao  chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar

solicitando que encaminhe a esta Casa informações sobre o índice de criminalidade

no Município de Mutum e o número de inquéritos e denúncias feitas, tendo em vista o

teor da Mensagem nº 48.606, encaminhada em 20/4/2015 pelo Sistema de Interação

com o Cidadão desta Casa.

Antes de 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
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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 também interpretada como dever, na medida em

que esse controle externo se baseia 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

legalidade da solicitação em tela, passamos à análise de seu mérito, pela ótica da

motivação suficiente e da finalidade específica que a justificam.

O requerimento em análise originou-se de denúncia encaminhada à Assembleia

Legislativa por meio de seu Sistema de Interação com o Cidadão, também conhecido

como "Fale  com a  Assembleia",  um canal  de  comunicação entre  a população do

Estado  e  o  Legislativo  mineiro  por  meio  do  qual  podem  ser  enviadas  opiniões,

sugestões, comentários, solicitações e denúncias. No caso em tela, trata-se de relato

sobre  crimes,  inclusive  homicídios,  que  estariam  ocorrendo  com  frequência  no

Município  de  Mutum  e  não  sendo  devidamente  investigados  e  elucidados  pelas

autoridades competentes. A denúncia também traz indícios sobre a vitimização de

uma família específica, porém não cita nomes.

Sem  embargo,  pode-se  afirmar  que  a  matéria  se  reveste  de  relevância,  em

particular quando se considera que a segurança pública é dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme dispõem os capita dos arts. 136

da Constituição de Minas Gerais e 144 da Constituição Federal. 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  se  aponta  isso  como

indício de falência do próprio Estado".
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No caso em tela, porém, não há como correlacionar a denúncia relatada aos fatos

nem tampouco averiguar sua veracidade; no entanto, uma rápida busca pela internet

mostra notícias sobre homicídios recentemente ocorridos em Mutum. Diante disso, e

dado o disposto nos incisos II e III do § 1º do art. 73 da Constituição Estadual, é

importante elucidar o que está realmente ocorrendo naquele município, para 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,  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-se  tais  justificativas,

evidenciam-se, pois,  a relevância, a motivação e a finalidade do requerimento em

tela; porém, na forma como a solicitação está posta, não será possível averiguar se

houve  ou  não  um  incremento  da  criminalidade  em  Mutum,  em  particular  da

criminalidade violenta, que venha a embasar uma atuação mais direta e específica da

ALMG, sendo mais adequado obter informações comparativas que possibilitem uma

análise  para  tal,  motivo  pelo  qual  se  apresenta  o  Substitutivo  nº  1,  de  modo  a

aprimorar o requerimento em comento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 781/2015 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  chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar

pedido de informações sobre os índices de criminalidade e o número de inquéritos e

denúncias  feitas  no  Município  de  Mutum  nos  anos  de  2011  a  2015,  numa série

histórica, separada ano a ano, e com dados discriminados por tipo de delito, tendo em

vista  o  teor  da  Mensagem  nº  48.606,  anexa,  encaminhada  em  20/4/2015  pelo

Sistema de Interação com o Cidadão desta Casa.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 782/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão de Segurança Pública,  a  proposição em tela  solicita  à

Presidência da ALMG seja encaminhado ao secretário  de Planejamento e Gestão

pedido de informações sobre a previsão do pagamento do Prêmio de Produtividade

do ano de 2013 aos servidores do Poder Executivo, considerando-se as inúmeras

indagações encaminhadas a esta Casa, notadamente pelos servidores da área de

defesa social.

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

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública requer seja

enviado ofício ao secretário de Planejamento e Gestão solicitando que encaminhe a

esta Casa informações sobre a previsão do pagamento do Prêmio de Produtividade

do ano de 2013 aos servidores do Poder Executivo, considerando-se as inúmeras

indagações encaminhadas a esta Casa, notadamente pelos servidores da área de

defesa social.

Antes de aprofundarmos propriamente na análise do mérito da proposição, cumpre

ressaltar, a título de consideração preliminar, sua procedência jurídica e normativa.

Nesse sentido, o § 2º do art. 54 da Constituição de Minas Gerais assegura à Mesa da

Assembleia a possibilidade de “encaminhar ao secretário de Estado pedido escrito de

informação" cuja "recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 de trinta dias, ou a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade”.

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
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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

legalidade da solicitação em tela, passamos à análise de seu mérito, sob a ótica da

motivação suficiente e da finalidade específica que a justificam.

Esclareça-se, a princípio, que o Prêmio por Produtividade foi disciplinado pela Lei nº

17.600,  de  2008,  constituindo  “um  bônus  a  ser  pago  aos  servidores  em  efetivo

exercício em órgão ou entidade que:

I – seja signatário de Acordo de Resultados com previsão expressa de pagamento

de Prêmio por Produtividade;

II – obtenha resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho Institucional, a que

se  refere  o  inciso  IV  do  art.  11,  realizada  no  período  de  referência,  nos  termos

definidos em decreto; e

III – realize a Avaliação de Desempenho Individual permanente de seus servidores,

nos termos da legislação vigente.”¹.

O Acordo de Resultados, ao qual está vinculado o prêmio, também está disciplinado

por  essa lei,  que o define como "o instrumento de contratualização de resultados

celebrado  entre  dirigentes  de  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  e  as

autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão"². A mesma lei

dispõe sobre as bases da concessão do prêmio (na receita corrente líquida ou na

ampliação real de arrecadação de receitas), bem como sobre o procedimento para

pagamento, entre outras providências relativas ao tema.

Conforme  elucida  a  proposição  em  análise,  inúmeras  indagações  acerca  do

pagamento do Prêmio por Produtividade do ano de 2013 têm sido encaminhadas a

esta Casa, notadamente pelos servidores da área de defesa social. O que se pode

verificar nas informações oficiais do governo de Minas diz respeito ao pagamento do

Prêmio por Produtividade relativo ao cumprimento de metas pactuadas em 2012, que

foi efetuado em abril e julho³ de 2014.

No que se refere ao pagamento do Prêmio por Produtividade relativo ao ano de

2013, há apenas a divulgação de informações pelos meios de comunicação, datadas

do fim do ano passado, segundo as quais a apuração dos resultados balizadores da
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aferição do prêmio foi divulgada em 7/11/2014; o governo teria até um ano para pagar

esse  bônus,  ou  seja,  novembro  de  2015;  e  os  cálculos  então  feitos  seriam

repassados à equipe de transição do futuro governador4. Essa mesma divulgação

afirmava  que  o  futuro  governador,  a  tomar  posse  em  janeiro  de  2015,  teria  se

comprometido,  quando em campanha  eleitoral,  a  manter  o  prêmio,  porém com a

possibilidade de rever como as metas são calculadas5.

Há que se considerar, naturalmente, todas essas informações na análise do mérito

da proposição em comento. Nesse sentido, nota-se que:

– o Prêmio por Produtividade relativo ao ano de 2012 foi pago em abril e julho de

2014, ou seja, num lapso temporal de cerca de um ano e meio após o fechamento do

ano de 2012;

– não há sinalização do não pagamento desse bônus relativo  ao  ano de 2013,

estando esse pagamento ainda dentro do prazo informado na matéria jornalística aqui

citada  (ou  seja,  novembro  de  2015),  bem  como  dentro  de  um  lapso  temporal

compatível com o relativo ao do ano de 2012 – em especial se se considera que a Lei

nº 21.695, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado

e  do  Orçamento  de  investimento  das  Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o

exercício de 2015, data de 9/4/2015, ou seja, cerca de dois meses atrás.

Apesar disso, e valendo-se de sua já mencionada prerrogativa de controlar os atos

do Poder  Executivo,  não  se  vislumbra  impedimento  ao  envio,  por  esta  Casa,  do

pedido aqui analisado, a título do exercício de fiscalização preventiva, em particular

se considerarmos que todas as informações hoje disponíveis sobre a previsão do

pagamento do Prêmio por Produtividade relativo ao ano de 2013 são extraoficiais e

que, também conforme veiculado pelos meios de comunicação, o atual governador

anunciou corte no orçamento do Estado para 2015 – em investimentos e custos com

pessoal  –  devido  a  déficit  de  cerca  de  6  bilhões  de  reais  nos  cofres  públicos

mineiros6.

Diante dessas considerações, a proposição em análise, além de sua procedência

jurídica e normativa, justifica-se sob a ótica da motivação suficiente e da finalidade

específica, o que enseja seu acolhimento.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 782/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

1 Art. 23 da Lei nº 17.600, de 1º/7/2008.

2 Inciso I do art. 2º da Lei nº 17.600, de 1º/7/2008.

3  Disponível  em:  <http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticias/governo-de-minas-

paga-primeira-parcela-do-premio-por-produtividade-a-servidores/>.  Acesso  em:  11

jun. 2015.

4 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/b%C3%B4nus-

do-servidor-s%C3%B3-em-2015-1.946486>. Acesso em: 11 jun. 2015.

5 Idem.

6  Disponível  em:  <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/03/pimentel-

anuncia-corte-no-orcamento-de-mg-e-fala-de-deficit-de-r-6-bilhoes.html>.  Acesso  em

18 jun. 2015.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 807/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  deputado  Noraldino  Júnior  requer  ao

presidente  da  Assembleia seja enviado ao secretário de Defesa Social  pedido  de

informações sobre a  investigação de 50 homicídios  em Juiz de  Fora  entre  1º  de

janeiro e 5 de maio de 2015, de forma a esclarecer: a) quantos homicídios estão com

investigação  em  andamento;  b)  quantos  desses  crimes  já  foram  elucidados;  c)

quantos  desses  crimes  têm identificados  os  suspeitos  da  autoria;  d)  quais  casos

foram  arquivados  sem elucidação;  e)  quantos  foram  detidos  por  participação nas

ocorrências; f) quantos foram indiciados.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 23/5/2015 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento do deputado Noraldino Júnior pretende obter informações sobre a
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investigação de 50 homicídios ocorridos em Juiz de Fora entre 1º de janeiro e 5 de

maio de 2015.

De acordo com reportagem veiculada pelo jornal Tribuna de Minas, de Juiz de Fora,

anexa ao requerimento, o município vem vivenciando uma escalada na ocorrência de

crimes contra a vida nos primeiros  cinco meses de 2015 e,  por  conseguinte,  um

aumento da sensação de insegurança entre os munícipes.

Inicialmente, é impositivo ressaltar que a apresentação do requerimento sob análise

guarda íntima relação com as atribuições de fiscalização da atuação de órgãos do

Poder Executivo, que é atividade inerente às funções da Assembleia Legislativa e

está prevista no art.  54 da Constituição do Estado. Com efeito, a instauração e o

desenvolvimento de procedimento investigatório para apuração de crimes contra a

vida  em  comarca  do  interior  do  Estado  e,  em  especial,  a  efetividade  das

investigações  levadas  a  termo  não  escapam  à  atividade  fiscalizatória  do  Poder

Legislativo.

Por outro lado, as informações pretendidas pelo autor da proposição correlacionam-

se  com  as  atribuições  do  mandato  parlamentar,  dado  que  se  busca  aquilatar  a

efetividade  da  atividade  policial  de  apuração  de  autoria  de  delitos  cujas  práticas

demandam  pronta  e  exemplar  repressão,  posto  que  ofenderam  a  vida  de  seres

humanos, bem jurídico cuja tutela pelo direito é primordial.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de integrantes de órgão do Poder Executivo.

Entretanto,  visando aprimorar  a  redação do requerimento  e  torná-lo  mais  claro,

apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 807/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O  deputado  Noraldino  Júnior  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
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encaminhado  ofício  ao  secretário  de  Defesa  Social  solicitando  as  seguintes

informações, referentes à ocorrência de 50 homicídios em Juiz de Fora no período de

1º de janeiro a 5 de maio de 2015:

a) quantos homicídios estão em apuração;

b) quantos homicídios já foram elucidados;

c) quantos homicídios têm suspeitos de autoria já identificados;

d) quantos inquéritos foram concluídos com indiciamento do(s) investigado(s);

e) quantos inquéritos foram arquivados, e por qual motivo;

f) quantos suspeitos foram presos provisoriamente em razão das investigações.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 854/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado ao secretário de

Estado de Fazenda pedido  de  informações detalhadas e  devidamente justificadas

sobre  as  despesas  realizadas  sem  o  devido  empenho  prévio  e  os  empenhos

cancelados de despesas realizadas.

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

proposição, por tratar de tema semelhante, o Requerimento nº 1.130/2015, também

de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/5/2015,  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, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária, solicita ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações

detalhadas e devidamente justificadas sobre as despesas realizadas sem o devido

empenho  prévio  e  os  empenhos  cancelados  de  despesas  realizadas.  O

Requerimento nº 1.130/2015, a ele anexado, solicita as mesmas informações.
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As informações solicitadas dizem respeito às Despesas de Exercícios Anteriores –

Deas – objeto da Resolução Conjunta SE/Seplag nº 4.742, de 12 de janeiro de 2015,

que  estabeleceu  prazo  para  que  os  órgãos  e  as  entidades  das  administrações

públicas direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, incluindo seus fundos,

informassem  à  Superintendência  Central  de  Contadoria  Geral  –  SCCG  –,  da

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, os valores referentes às Deas de sua

competência, para o exercício de 2015.

Com  base  nessas  informações,  foi  incluído  no  Demonstrativo  Consolidado  do

Orçamento Fiscal do volume I da Lei nº 21.695 – Lei Orçamentária Anual –, de 9 de

abril  de  2015,  o  valor  global  de  R$1.149.018.335,00,  tendo  sido  esse  valor

discriminado por unidade orçamentária e ação nos volumes II-A e II-B da mencionada

lei.  Entretanto,  não  foram  divulgadas  informações  mais  detalhadas,  como  a

identificação dos credores, valor total dos contratos, bem como seu objeto e prazo de

vigência, entre outras.

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.

Assim,  como  o  requerimento  atende  às  atribuições  de  fiscalização  e  controle

constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo, opinamos por sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 854/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 886/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde solicita ao presidente da
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Assembleia seja encaminhado ao procurador-geral de justiça pedido de informações

sobre o relatório completo de trabalho realizado em 57 hospitais de 36 municípios

visitados pelo Ministério Público.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento  em  apreço visa  obter  informações  sobre  estudo  realizado  pelo

Ministério Público Estadual sobre a atual conformação da rede hospitalar na região

ampliada de saúde de Juiz de Fora.

Em setembro de 2012, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

criou,  através  da  Resolução  PGJ  nº  77,  as  Coordenadorias  Regionais  das

Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  da  Saúde,  às  quais  compete  providenciar,  no

âmbito macrorregional, diagnóstico de informações em saúde, estudos e discussões,

com  o  intuito  de  subsidiar  a  implementação  dos  planos,  programas,  projetos,

estratégias, metas e diretrizes em saúde.

Em 16/4/2015, a Comissão de Saúde esteve no Município de Juiz de Fora para

debater  as  dificuldades  e  as  demandas  dos  hospitais  da  região  e  o  impacto  da

judicialização da saúde para os municípios.

Entre as dificuldades levantadas, o analista de saúde pública do Ministério Público

de  Estado  de  Minas  Gerais,  Rogério  Pinheiro  Nunes,  destacou  a  fragilidade  do

sistema de escalas  de médicos e enfermeiros e a necessidade de se repensar  o

papel, na rede de atenção em saúde, dos hospitais de pequeno porte. Nesse sentido,

relatou que servidores do Ministério Público visitaram 57 hospitais em 36 municípios

de Minas Gerais e estão elaborando um relatório sobre o trabalho.

De maneira geral, além de inspeções nos hospitais, as Coordenadorias Regionais

das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde avaliam a distribuição geográfica das

unidades de saúde na macrorregião, o número de leitos e a taxa de ocupação, o

número  de  internações  por  condições  sensíveis  à  atenção  primária,  entre  outros

dados, e emitem recomendações aos municípios, secretarias e hospitais envolvidos.
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Entendemos,  portanto,  que  o  relatório  elaborado por  esse  órgão  poderá  conter

dados sólidos e oficiais que servirão para embasar os trabalhos desenvolvidos pela

Comissão de Saúde desta Casa Legislativa quanto à proposição de soluções para as

demandas apresentadas pelos municípios daquela região.

Do  ponto  de  vista  legal,  observamos  que  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  diversas  autoridades  estaduais.  Além  disso,  o  art.  100,  IX,  do

Regimento  Interno  da  ALMG  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 886/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 892/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao presidente da

Assembleia seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre

os Convênios nºs 681/2010 e 2.370/2013, firmados entre a Santa Casa de Poços de

Caldas e o Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em estudo visa obter informações sobre os termos dos Convênios

nºs 681/2010 e 2.370/2013, destinados à construção da segunda etapa da unidade de

alta complexidade em oncologia da Santa Casa de Poços de Caldas, firmados entre a

irmandade do hospital e o governo do Estado.

A unidade de atendimento de alta complexidade em oncologia – Unacon – da Santa
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Casa de Poços de Caldas foi criada em 2003 e oferece atendimento a pacientes do

município e de outras 80 cidades da região, para diferentes tipos de câncer. Segundo

informações do próprio hospital, a Unacon realiza, por mês, cerca de 40 cirurgias de

alta complexidade em oncologia e mais de 500 sessões de quimioterapia.

A rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, no que se refere ao câncer, é

constituída por vários componentes, entre eles as unidades de atendimento de alta

complexidade em oncologia, que prestam atendimento especializado em oncologia,

nos termos das Portarias do Ministério da Saúde nºs 140, de 2014, e 874, de 2013.

O Brasil  vem passando por mudanças no seu perfil  demográfico, com alteração

importante no perfil de morbimortalidade, no qual se destacam as doenças crônico-

degenerativas, entre as quais está o câncer. Segundo dados do Instituto Nacional de

Câncer José Alencar Gomes da Silva – Inca –, a estimativa para os anos de 2014 e

2015 é de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer no País, o que reforça a

magnitude do problema e a importância de se ampliar  o serviço de  oncologia no

Estado.

A construção da segunda etapa da Unacon da Santa Casa de Poços de Caldas já

havia sido anunciada pelo governo anterior no segundo semestre de 2013, conforme

informações  extraídas  do  site da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

(http://saude.mg.gov.br/acessibilidade/story/5077-alberto-pinto-coelho-autoriza-obras-

em-unidade-de-oncologia-de-pocos-de-caldas), o que justifica o envio do pedido de

informações em análise.

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 ALMG 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 892/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 893/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao presidente da

Assembleia seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre

“a agenda prevista para as unidades móveis de mamografia no ano de 2015 para as

regiões Norte, Jequitinhonha/Mucuri, e Noroeste”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  estudo  visa  obter  informações  sobre  a  previsão  de

funcionamento da unidade móvel de mamografia da Secretaria de Saúde nas regiões

Norte, Jequitinhonha e Mucuri, e Noroeste do Estado.

Em 2012, o Ministério da Saúde instituiu, por meio da Portaria nº 2.304, o programa

de mamografia móvel no âmbito do SUS com o fim de identificar e rastrear alterações

relacionadas ao câncer de mama em todo o território nacional. O referido programa

atende, prioritariamente, mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos que residam nos

locais  com  os  menores  percentuais  de  realização  de  exames  de  mamografia,

segundo o Índice de Desempenho do SUS – IDSUS.

A execução do programa de mamografia móvel dá-se por de parceria entre União,

estados  e  municípios  para  prestação de serviços de  diagnóstico por  imagem por

estabelecimentos públicos ou privados de saúde, contratados ou conveniados, bem

como por unidades móveis de saúde (contratualizadas ou próprias), interessados em

realizar exames de mamografia.

Para participar  do programa em questão,  os entes federados devem cumprir  os

requisitos  estabelecidos  em  regulamento  e  encaminhar  à  Coordenação-Geral  de

Média e Alta Complexidade do ministério os documentos necessários à habilitação.

No âmbito do Estado,  a Secretaria de Saúde dispõe de uma unidade móvel de

mamografia, com capacidade para realizar 60 exames por dia, que tem percorrido os

municípios  para  realizar  mamografias  previamente  agendadas  nas  secretarias

municipais de saúde.
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Entendemos que as informações solicitadas por meio da proposição são relevantes

para a saúde da mulher, pois a mamografia é fundamental na detecção precoce do

câncer de mama. Entretanto, consideramos necessário promover alterações no texto

do requerimento de modo a conferir maior clareza à sua redação, bem como alterar

as regiões administrativas para regiões de saúde e, por conseguinte, possibilitar uma

resposta mais objetiva do órgão demandado. Assim, apresentamos ao final desse

parecer o Substitutivo nº 1.

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 ALMG 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 893/2015 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  previsão  de

funcionamento da unidade móvel de mamografia nos municípios das macrorregiões

de saúde Norte, Nordeste, Jequitinhonha e Noroeste.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 898/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

solicita seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado – TCE –

pedido  de  informações  sobre  a  expedição  de diplomas supostamente  falsos  pela

Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – para os cursos ofertados pela
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Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Carangola,  conforme  denúncia

encaminhada a esta comissão.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 30/5/2015 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

A Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  recebeu  cópia  do  Ofício  nº

5.294/2015/SGP, encaminhado pelo presidente do TCE ao reitor da Uemg, com vistas

a apurar a denúncia de que diplomas falsos teriam sido emitidos pela mencionada

universidade e utilizados como certificação de escolaridade para acesso a  cargos

públicos na  Superintendência  Regional  de Ensino de  Carangola.  Sobre a referida

denúncia, a comissão requerente pretende ouvir o presidente do TCE, bem como o

reitor da Uemg. Nesse último caso, a iniciativa constitui objeto do Requerimento nº

899/2015.

A Faculdade de Filosofia,  Ciências  e Letras  de  Carangola  – Fafile  –,  instituição

ofertante dos cursos cujos certificados estariam sendo questionados quanto à sua

autenticidade, foi incorporada à Uemg por meio do Decreto nº 46.359, de 2013. Como

unidade  da  Uemg,  a  Fafile,  anteriormente  entidade  de  direito  privado,  passou  a

integrar  o sistema de ensino do Estado,  ao qual  competem os atos de regulação

concernentes ao ensino superior por ele mantido. Segundo o art. 42 da Resolução nº

459,  de  10/12/2013,  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  que  consolida  normas

relativas à educação superior do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais e dá

outras providências, os diplomas de cursos superiores reconhecidos são registrados

pelas próprias instituições, quando se trata de universidades e centros universitários.

Assim,  cabe  à  Pró-Reitoria  de  Ensino,  por  meio  da  Divisão  de  Registro  de

Diplomas, efetuar o registro dos diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação

ofertados pelas unidades da Uemg. Por esse motivo, cabe à Reitoria da Uemg, em

última instância, pronunciar-se sobre os fatos relatados na denúncia.

No entanto, em razão de a denúncia ter sido encaminhada diretamente ao TCE,

entendemos  que  esse  órgão  poderá  contribuir  para  elucidar  eventuais  fraudes

relativas à emissão de diplomas em faculdade integrante da Uemg. Dessa forma,

consideramos pertinente o respectivo pedido de informações.
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Saliente-se que a iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da

Constituição do Estado e no art.  100,  IX,  do Regimento  Interno  desta Casa,  que

assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar, por intermédio da Mesa,

pedido escrito de informação a autoridades estaduais. Além disso, às comissões, em

razão da matéria de sua competência, cabe exercer a fiscalização e o controle dos

atos da administração pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 898/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 901/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Saúde requer ao presidente

da  Assembleia  que  encaminhe  ao  secretário  de  Estado  da  Saúde  pedido  de

informação  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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  30/5/2015,  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 esclarecimentos sobre a incidência de câncer

no  Município  de  Campo  Belo  e  suas  possíveis  causas,  uma  vez  que  tem  sido

observado o aumento no número de casos da doença na região comparativamente

com a média estadual e nacional.

Entre as doenças crônico-degenerativas, o câncer ocupa hoje um lugar de destaque

tanto do ponto de vista epidemiológico como da assistência à saúde da população.

Há necessidade contínua de uma série de informações para se ter conhecimento da

real incidência desse agravo e da mortalidade por ele causada.

Até a última década, a maioria dos pacientes de câncer se situava nos extremos

das faixas etárias: ou eram crianças, que contraíam a doença por fatores genéticos,
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ou  eram  adultos  com  mais  de  50  anos,  que  a  contraíam  por  fatores  genéticos

combinados com ambientais. Do ponto de vista epidemiológico, esse quadro, porém,

está mudando, e a incidência da doença tem aumentado em adultos jovens.

Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer estão ligados a questões

genéticas  (histórico  familiar)  e  socioambientais  como  a  exposição  a  agentes

carcinogênicos no trabalho e na comunidade, alimentação inadequada, sedentarismo

e tabagismo. As ações de vigilância epidemiológica do câncer, como os registros de

base populacional,  possibilitam conhecer os novos casos e realizar estimativas de

incidência da doença, subsídios fundamentais para o planejamento das ações locais

de prevenção e controle da doença de acordo com cada região.

O  estudo  da  distribuição  e  dos  fatores  de  risco  do  câncer  na  população  do

Município de Campo Belo pode fornecer informações relevantes sobre as variações

da morbimortalidade e as possíveis causas para a alegada elevação da incidência da

doença entre os moradores da região.

Em relação à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da Carta

Mineira, que autoriza a Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de informação a

secretário de Estado, determinando que a recusa, o não atendimento no prazo de 30

dias ou a prestação de informação falsa constituem infrações administrativas, sujeitas

a responsabilização.

Por fim, uma vez que as informações solicitadas serão úteis para o planejamento e

para  a  prestação  de  serviços  de  saúde  no  Estado  com  base  em  indicadores

epidemiológicos, entendemos que a proposição merece ser aprovada.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 901/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 906/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, as Comissões de Trabalho, da Previdência e

da Ação Social  e  de Participação Popular  requerem ao presidente da Assembleia
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Legislativa  seja  encaminhado  ao  diretor  do  Departamento  de  Trânsito  de  Minas

Gerais  –  Detran-MG  –  pedido  de  informações  sobre  a  fiscalização  das

concessionárias  de  veículos  em  relação  à  cobrança  pelo  serviço  de  registro  e

licenciamento  de  veículos  novos,  tendo  em  vista  o  disposto  no  art.  3º,  §  2º,  da

Portaria nº 708, de 11/5/2012, do Detran-MG.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  30/5/2015,  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  solicitar  informações  ao  Detran-MG  sobre  a

fiscalização das concessionárias de veículos em relação à cobrança pelo serviço de

registro e licenciamento de veículos novos, tendo em vista o disposto no art. 3º, § 2º,

da Portaria nº 708, de 11/5/2012, do Detran-MG.

A apresentação do requerimento é decorrente de relatos ouvidos na 1ª Reunião

Conjunta  das  Comissões  de  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de

Participação Popular,  realizada em 14/5/2015,  que teve  a  finalidade de debater  a

exclusão  dos  despachantes  mineiros  das  atividades  relacionadas  ao  Sistema  de

Racionalização e Prévio Registro de Veículos – SRPR –, no âmbito do Detran-MG.

De  acordo  com  os  relatos,  as  concessionárias  de  veículos  estariam  cobrando

indevidamente pelos serviços dos despachantes que utilizam o SRPR e embutindo o

valor desses serviços na nota fiscal.

O  SRPR foi  criado  pelo  Decreto  nº  45.929,  de  15/3/2012,  com  a  finalidade de

promover, com garantia  de segurança técnica, jurídica e econômica,  o registro de

veículos  novos  no  Estado.  O  sistema  é  gerido  pelo  Detran-MG,  mas  pode  ser

acessado por locadoras e grandes frotistas credenciados por esse órgão mediante o

recolhimento das taxas de segurança pública.

De acordo com a Portaria  Detran-MG nº 708,  de 11/5/2012,  que regulamenta a

utilização do SRPR, não pode haver cobrança adicional para a utilização do sistema,

sendo expressamente vedado o repasse de valores extras aos cidadãos que não os

decorrentes das taxas de segurança pública. A mesma portaria também estabelece

que as pessoas jurídicas registradas no SRPR que descumprirem a realização dos
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procedimentos nela descritos ficarão sujeitas ao impedimento técnico-operacional de

acesso ao sistema.

Entendemos  que  a  fiscalização  da  possível  cobrança  de  valores  indevidos  aos

consumidores pelas concessionárias que utilizam o SRPR é fundamental para evitar

prejuízos aos cidadãos. Dessa forma, consideramos que as informações solicitadas

permitirão avaliar o uso do sistema pelas entidades credenciadas, servindo de base

para a sugestão de eventuais providências a serem tomadas.

Apesar de julgarmos pertinente o encaminhamento do pedido ao Detran-MG, na

condição de gestor do SRPR e responsável pelo credenciamento das locadoras de

veículos,  entendemos  que  o  Programa  Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor  –  Procon-MG  –  também  poderia  prestar  informações  relacionadas  à

proposição em exame, por tratar-se de matéria atinente às  relações de consumo.

Portanto, consideramos necessário alterar o texto do requerimento de modo a incluir

como destinatário  do pedido  de informação o coordenador  do Procon-MG. Assim,

apresentamos ao final desse parecer a Emenda nº 1 ao Requerimento nº 906/2015.

Do  ponto  de  vista  legal,  observamos  que  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 de informação a

autoridades estaduais.

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.

Não havendo impedimentos de ordem jurídica para a apresentação da proposição e

sendo as informações solicitadas relevantes para a sociedade mineira, posicionamo-

nos favoravelmente à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 906/2015, com

a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, após a expressão “Detran-MG”, a expressão “e ao coordenador do

Procon-MG no Ministério Público do Estado”.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.021/2015

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  presidente  da  Companhia  de  Saneamento  de

Minas  Gerais  –  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, que cria o Programa

Estadual de Conservação da Água.

Após publicação no Diário do Legislativo de 12/6/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento foi apresentado por ocasião da reunião ordinária promovida pela

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 13/5/2015, com a

finalidade  de  debater,  com  a  presença  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater –, da Copasa-MG, do Conselho

Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais – Copam – e demais entidades, a

preservação das nascentes do Estado.

Durante a reunião, especialistas e representantes de órgãos ambientais do Estado

apresentaram  possíveis  ações  para  promover  a  preservação  de  nascentes  e

combater a seca em Minas Gerais. A Copasa-MG relatou que protege mais de 24 mil

hectares  de  áreas  de  preservação  de  mananciais,  bem  como  pratica  ações  de

revitalização de mananciais, em todo o Estado.

Em  Minas  Gerais,  a  Lei  12.503,  de  1997,  criou  o  Programa  Estadual  de

Conservação da Água com o objetivo de proteger e preservar os recursos naturais

das bacias hidrográficas sujeitas  a exploração com a finalidade de abastecimento

público  ou  de  geração  de energia  elétrica.  Segundo  a  referida  lei,  “as  empresas
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concessionárias  de  serviços  de  abastecimento  de  água e  de  geração de energia

elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção e na preservação

ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer  a exploração,  o equivalente a, no

mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total da receita operacional ali apurada no

exercício anterior ao do investimento”.

Tendo em vista a atual  conjuntura de escassez hídrica,  torna-se cada vez mais

imprescindível a proteção e a recuperação das nascentes, na busca de proporcionar

a conservação dos recursos hídricos, em termos de qualidade e quantidade.

As informações solicitadas são, pois, 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, § 3º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.021/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE JULHO DE 2015

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA EM 16/7/2015

Presidência do Deputado Professor Neivaldo

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:

Fabiano  Tolentino  –  Glaycon Franco – Ione  Pinheiro  –  Léo Portela  – Noraldino

Júnior – Professor Neivaldo.

Falta de Quórum

O  presidente  (deputado  Professor  Neivaldo)  –  Às  14h4min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para

a ordinária de terça-feira, dia 4 de agosto, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:

(– A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 4/8/2015.).

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/7/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes, Hely Tarqüínio e Braulio Braz

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Indicações: Discussão, em turno único, da Indicação

nº 19/2015; aprovação – 2ª Fase: Questões de Ordem – Suspensão e Reabertura da

Reunião  –  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Discussão,  em  turno  único,  do

Projeto de Lei nº 1.503/2015; encerramento da discussão; requerimento do deputado

Gustavo Corrêa;  deferimento;  discursos dos deputados Gustavo Corrêa,  Sargento

Rodrigues, Lafayette de Andrada, João Leite e Felipe Attiê, da deputada Rosângela

Reis e do deputado Gustavo Valadares; votação nominal do projeto, salvo emendas,

subemendas e destaques; aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1, 2, 4, 6, 9,

18, 21, 53, 59, 89, 115 e 126 a 131 e das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 72, 100,
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101 e 106; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 61 a 70, 72, 93, 100, 101,

106, 108 a 110, 113 e 123; votação nominal das Emendas nºs 3, 5, 7, 8, 10 a 17, 19,

20, 22 a 52, 57, 58, 71, 73 a 88, 90 a 92, 94 a 99, 102, 103, 105, 107, 111, 112, 114,

116 a 122, 124 e 125; rejeição; votação nominal da Emenda nº 54; rejeição; votação

nominal  da Emenda nº 55;  rejeição;  votação nominal  da Emenda nº 56;  rejeição;

votação nominal da Emenda nº 60;  rejeição; votação nominal  da Emenda nº 104;

discursos  da  deputada  Ione  Pinheiro  e  do  deputado  Durval  Ângelo;  rejeição  –

Registro de Presença – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº 1.334/2015;

discursos dos deputados Léo Portela, Vanderlei Miranda e Antônio Jorge; Questão de

Ordem; chamada para a recomposição de quórum; existência de número regimental

para a continuação dos trabalhos; discurso do deputado Cabo Júlio; encerramento da

discussão; discursos dos deputados João Vítor Xavier,  Sargento Rodrigues e Fred

Costa; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido

em 1º turno; votação nominal das Emendas nºs 1 e 2; aprovação – Discussão, em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.980/2015;  aprovação  –  Discussão  e  Votação  de

Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

1.915 e 1.503/2015; aprovação – Prorrogação da Reunião – Declarações de Voto –

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final

dos Projetos  de Lei  nºs  1.334 e 1.980/2015;  aprovação – Declarações de Voto  –

Encerramento.

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 – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Cássio

Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –

Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – 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
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–  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 – Neilando Pimenta – Nozinho – Paulo Lamac – Professor

Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  – Às 9h6min, 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.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Nos termos do edital de convocação, a

presidência  passa à  2ª  Parte  da  reunião,  em sua 1ª  Fase,  com a  apreciação de

pareceres, requerimentos e indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O presidente – Discussão, em turno único, da Indicação nº 19/2015, 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.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  a  indicação.  As

deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

2ª Fase

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

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

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, gostaria que V. Exa., o líder do

governo, deputado Durval Ângelo, e os demais colegas deputados pudessem me dar

1 minuto de atenção. Na semana passada, quando nós, do bloco da oposição, nos

encontrávamos na antessala do Plenário, notei que uma pessoa nos fotografava e

filmava,  quando  estávamos  do  lado  esquerdo,  no  momento  em  que  fazíamos

obstrução ao Projeto de Lei nº 2.173. Este deputado, percebendo que esse cidadão

estava sem o crachá e sem nenhuma identificação, solicitou informações para saber

se trabalhava na Assembleia Legislativa, se era jornalista e o que fazia na antessala

filmando e fotografando os deputados. Para minha surpresa, o Sr. Décio Júnior se

identificou como jornalista mas, naquele momento, não usava o crachá determinado

pela  presidência  desta  Casa  e  pela  diretoria-geral  para  todos  os  servidores.  Sr.

Presidente,  o  crachá  tem  de  ser  usado  principalmente  na  antessala  do  Plenário.

Quando questionei a presença do cidadão e busquei saber o que fazia ali,  ele se

identificou como jornalista lotado na Assembleia Legislativa e disse que pertencia ao

bloco de sustentação do governo nesta Casa. Após ser identificado e ter dito que

pertencia ao bloco, disse a esse moço que, se as imagens e fotos fossem utilizadas

de forma indevida, o processaria na forma da lei, uma vez que não se encontrava

com o crachá  e  não havia  se  identificado até  o  momento  da  minha abordagem.

Passado  esse  momento,  até  aí  não  houve,  absolutamente,  nada  de  mais.  Sr.

Presidente, faço questão de V. Exa. prestar a atenção à minha fala, porque ela será

objeto de uma comunicação dirigida ao senhor. Passados alguns minutos, a jornalista

Patrícia  Aranha  chegou  àquela  antessala  me  procurando,  dizendo-se  indignada

porque eu havia pedido a identificação desse cidadão chamado Décio Júnior, hoje já

conhecido  como jornalista e lotado no bloco da base de governo.  A Sra.  Patrícia

Aranha teve a coragem de apontar o dedo em riste para o meu rosto na antessala,

dizendo que eu não poderia ter abordado o jornalista daquele jeito. Disse a ela que

vou  procurar  saber  quem  é  toda  e  qualquer  pessoa  que  se  posicionar  naquela

antessala  e  estiver  sem  identificação.  Ninguém  pode  adentrar  aquela  sala  sem

identificação. O fato de ele ser um jornalista que pertence ao bloco de governo não

significa que não tenha que se identificar. Até então não houve absolutamente nada:
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ele  foi  identificado,  e  eu  o  alertei  que  não  poderia  utilizar  as  imagens  de  forma

depreciativa,  já  que  estava  filmando  os  deputados  que  compõem  o  bloco  de

oposição. E levei esse fato ao conhecimento do deputado Rogério Correia, mas o

próprio assessor do deputado presenciou a cena em que a Sra. Patrícia Aranha levou

o  dedo  em  riste  ao  rosto  deste  deputado.  Passado  esse  momento,  a  jornalista

Patrícia  Aranha publicou  uma série  de  inverdades  em alguns  sites.  Presidente,  a

matéria é a seguinte: “O deputado Sargento Rodrigues, do PDT, sim, seu nome de

guerra eleitoral exibe a sua mais nobre e respeitável patente”. Primeiro, quero dizer à

jornalista que ser sargento da Polícia Militar de Minas Gerais é um orgulho enorme.

Pelo contrário, se ela tentou me atacar porque o meu nome parlamentar é sargento,

tenho orgulho de pertencer à Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Militar mais

antiga, uma polícia que socorre, ampara e assiste o cidadão mineiro 24 horas por dia.

Agora, o que não pode é uma servidora desta Casa, que está lotada no bloco da base

de  governo,  levar  o  dedo  em  riste  à  cara  de  um  deputado.  Presidente,  quando

identifiquei esse jornalista que estava sem crachá, não tomei nenhuma providência,

porque entendi que não havia motivo. Porém, faço essa questão de ordem para que

V. Exa., mais uma vez, determine à Polícia Legislativa que não deixe adentrar essa

sala pessoas que não estão portando crachá.  Algumas pessoas entram aqui sem

obedecer  às regras.  Vou repetir,  presidente:  não só este deputado,  mas qualquer

deputado tem o  dever  de  buscar  a  identificação de  toda  e  qualquer  pessoa que

adentrar aquela sala e não estiver com crachá, para sabermos com quem estamos

lidando. E se alguém adentra aquele local e dá um soco em um deputado, agride-o

fisicamente? Já que ela teve a coragem de levantar o dedo em riste. Isso não consta

na materiazinha que ela publicou num site por sua conveniência. Isso aqui é obra da

Sra. Patrícia Aranha. Ela é que saiu com o dedo em riste, como se o jornalista fosse o

seu  filho.  Levei  o  caso  ao  conhecimento  do  deputado  Rogério  Correia.  O  seu

assessor, o Sr. Sandro, estava lá naquele momento e presenciou a cena. Só estou

trazendo esse caso aqui, porque ela teve a cara de pau de levar o meu nome para o

site dela.  Não tenho e nunca tive  problema com jornalista.  Para todo e  qualquer

problema que  tenho  com  algum  jornal  vou  até  aquela  tribuna.  Aqui  ela  faz  uma

miscelânea, diz que sou do grupo da oposição e faz um  link  com o ex-governador
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Aécio Neves,  numa tentativa  barata de depreciar o nome deste  parlamentar.  Não

tenho receio,  não faço absolutamente nada que possa manchar  a  minha imagem

neste Parlamento. Estou aqui todos os dias, honro o nome desta Casa. Portanto não

vou aceitar isso, não vão me intimidar. Presidente, faço um apelo a V. Exa. e aos

membros da Mesa, ao deputado Lafayette de Andrada, ao deputado Ulysses Gomes,

1º-secretário, para que redobremos o cuidado, a fim de que, em situações como essa,

os deputados não tenham de fazer a abordagem. O cidadão estava sem crachá. Por

qual motivo não vou abordá-lo? Abordo sim, abordo qualquer um que estiver ali. Até

então, a minha abordagem ao Sr. Décio Júnior havia cessado sem problema algum,

não havia mais problema até a Sra. Patrícia Aranha chegar aqui e colocar o dedo no

meu rosto, na frente de várias pessoas. Mesmo assim, mantive a minha paciência, a

minha calma e disse a ela: “Aqui, identifico, vou identificar todos os que fizerem isso”.

Avisei, não a ameacei, como ela disse em seu texto. Disse à jornalista que, se as

imagens e filmagens fossem utilizadas de forma indevida, eu a processaria na forma

da lei. Qualquer um tem esse direito, a não ser que esse dispositivo constitucional

seja retirado.  Nenhuma ameaça ou lesão a direito  deixará  de  ser  apreciada pelo

Poder  Judiciário,  ou  seja,  qualquer  um  que  se  sentir  ofendido  pode  provocar  o

Judiciário.  Faço  essa  questão  de  ordem  para  que  não  ocorram  fatos  futuros.  O

deputado Rogério Correia, líder do bloco, foi avisado por mim dias depois. Relatei a

ele  o  fato  dizendo  que achei  estranha  a  forma como ela  me abordou,  porque o

assunto estava resolvido. Por meio de suas publicações ela tentou depreciar a minha

imagem, mas não vai conseguir, porque sou um deputado honrado e busco fazer o

meu trabalho com seriedade, em defesa deste Poder, tratando as coisas como devem

ser tratadas, ou seja, com lisura e transparência. Não vão intimidar este deputado.

Presidente,  faço esta questão de ordem para  que V.  Exa.  redobre os  cuidados e

possamos ter o controle de entrada e saída, principalmente na antessala do Plenário.

Obrigado.

O presidente – Deputado Sargento Rodrigues, vamos registrar as palavras de V.

Exa. De acordo com o Guia para Receber a Imprensa desta Casa, algumas pessoas

podem ficar na antessala desde que autorizadas e credenciadas, portando crachá. Se

assim não estiverem, a Polícia Legislativa tem a obrigação de pedir à pessoa que
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acompanhe a reunião das galerias. Vamos deixar aqui um alerta à Polícia Legislativa

para que isso não ocorra novamente. Com a palavra, pela ordem, o deputado Rogério

Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  –  Presidente,  quero  apenas  prestar  alguns

esclarecimentos. O deputado Sargento Rodrigues me procurou para relatar o fato.

Estou  encaminhando  isso  aos  jornalistas  do  bloco.  A jornalista  Patrícia  Aranha é

credenciada, tem entrada aqui, como todos os jornalistas credenciados pelos outros

blocos  da  Casa.  Tem  entrada  aqui,  normal,  natural,  realiza  um  trabalho  que

respeitamos, é jornalista conhecida de todos. Quanto ao jornalista Décio, concordo

com o deputado Sargento Rodrigues, temos de aprimorar e cortar a entrada de quem

não  tem credencial  para  estar  aqui.  Estou  verificando  essa questão.  O  jornalista

Décio procurou o Sindicato dos Jornalistas, porque sentiu que foi tolhido em suas

atividades como jornalista, o que é um direito dele. No que diz respeito à questão de

ordem em si, vamos olhar isso. Concordo com o presidente. Aliás, isso tem ocorrido

de outras formas até mais agressivas no Plenário da Casa, tenho chamado a atenção

para esses fatos. O jornalista Décio se sentindo, na abordagem feita pelo deputado

Sargento Rodrigues, ameaçado na sua função de jornalista, procurou o Sindicato dos

Jornalistas  e  fez  uma  matéria,  como  disse  o  deputado  Sargento  Rodrigues.  Já

conversei com o deputado Sargento Rodrigues e tomaremos as decisões necessárias

a fim de evitar que isso se transforme num constrangimento maior. O jornalista se

sentiu no direito de procurar o sindicato, por conta da abordagem feita.

O  presidente  –  Registrem-se  as  palavras  do  deputado  Rogério  Correia.

Oportunamente  a  Mesa  vai  responder  à  sua  questão  de  ordem.  As  providências

necessárias  serão  tomadas  para  que  a  antessala  do  Plenário  seja  preservada,

conforme normas desta Casa. Com a palavra, pela ordem, o deputado Léo Portela.

O  deputado  Léo  Portela  –  Presidente,  nesta  manhã  falo  sobre  a  situação  de

calamidade que estamos enfrentando em relação às comunidades terapêuticas. Hoje,

diversos representantes de comunidades estão acampados na Assembleia. Recebi

ligações da segurança,  porque não houve um pedido  oficial  para que estivessem

aqui.  Conversei  com  a  segurança  e  já  informei  da  necessidade  do  espaço

democrático ser ocupado por essas pessoas, que estão enfrentando uma situação de
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penúria. Hoje já não existe mais dinheiro; não há recursos de convênios pagos pelo

Estado para que a alimentação para os acolhidos seja comprada. Há necessidade

urgente de o nosso Estado se atentar para essa situação e, o mais rápido possível,

destinar os recursos necessários para cumprir os contratos que foram assinados. Os

representantes das  comunidades terapêuticas  aqui  presentes  estão  clamando por

alimentos, estão – repito – manifestando-se pacífica e ordeiramente, clamando por

alimentos  e  para  que  o  Estado  cumpra  o  contrato  firmado,  cumpra  seus

compromissos.  Assim,  deixo  registrado para  a  segurança  e  para  esta  Casa que,

pacificamente, eles clamam por justiça. Era o que eu tinha a dizer.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Como já foi dito pelo companheiro que me

antecedeu, lembro que a Loteria do Estado de Minas Gerais, há muito tempo, não

passa o recurso necessário para as entidades que dela dependem para o ensino

especial. Solicito a esta Casa que chame a uma comissão a direção da Loteria do

Estado de Minas Gerais. Até então, os recursos estavam sendo pagos; as pessoas

com deficiência recebiam suas bolsas. Porém, há seis meses isso não acontece. Há

escolas e alunos em dificuldades. Então, faço essa sugestão pois, como secretário

desta  Casa,  não  posso  solicitar  a  uma  comissão  e  fazer  parte,  e  gostaria  de

acompanhar essa situação. Fica a sugestão aos membros da bancada do governo.

Sobre o acesso à antessala, desde o início do ano, fez-se um estudo, mas ele não foi

colocado em prática: é a autorização biométrica para que funcionários e assessores

entrem naquele espaço, o que evitaria constrangimento com os seguranças. Mais

uma vez, Sr. Presidente, cobro do Sr. Eduardo Moreira que seja colocado em prática

esse serviço. Muito obrigado.

O deputado João Leite – Obrigado, presidente. Bom dia. Não tive a oportunidade de

acompanhar,  mas  a  falta  de  repasse  para  as  comunidades  terapêuticas  é

preocupante, pois elas fazem o trabalho de atendimento a usuários e dependentes

químicos.  A Comissão  de  Segurança  Pública,  depois  de  percorrer  as  18  regiões

integradas de segurança pública, concluiu que o Estado não tem atribuição no outro

lado da divisa nem nas fronteiras, onde as drogas continuam chegando. Todos os

dias acompanho notícias das fronteiras por meio do Mães da Fronteira. Estou cada

vez  mais  preocupado  com  a  grande  entrada  de  drogas  no  nosso  país.  Se  o
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governador do Estado, o Sr. Pimentel, não pagar às comunidades terapêuticas, 40 mil

usuários e dependentes irão para as ruas. É simples assim a conta. Quero até me

encontrar  com  os  líderes  das  comunidades  terapêuticas.  No  governo  passado,

pagava-se  em  dia,  mas  o  Pimentel  não  paga  às  comunidades  terapêuticas.

Presidente,  para  além  da  questão  dos  usuários,  dos  dependentes,  deve  haver  –

talvez o deputado Lafayette de Andrada, por ter  sido secretário de Defesa Social,

tenha um número mais  exato – 2 mil  pessoas cumprindo pena nas comunidades

terapêuticas, por determinação judicial. O Estado não paga a essas comunidades. E

o secretário de Planejamento está na praia, tirando foto e postando no Facebook,

num  relacionamento  sério  na  praia.  Como  vai  ser  liberado  dinheiro  para  as

comunidades terapêuticas? Há seis meses o Pimentel não trabalha, só faz barulho,

escondido  lá  dentro  com a  primeira-dama,  que  conseguiu  algo  inédito  em Minas

Gerais. Entrou e já fez o maior escândalo da história do palácio. Seria do Palácio da

Liberdade,  do  BDMG,  do  Palácio  Tiradentes  ou  do  Palácio  Mangabeiras?  Não

sabemos onde o governador fica. O secretário de Planejamento, o homem que tem

de liberar o recurso, está na praia, no sul da Bahia, em Belmonte. Deve ter visitado

Santo  André,  atravessado  Cabrália  de  balsa,  chegado  às  ilhas  de  Santo  André,

visitado o  local  em que a  seleção da Alemanha treinou,  deixando lá o centro  de

treinamento para a população local. O secretário de Planejamento está em Belmonte.

Pasmem  os  senhores,  as  comunidades  terapêuticas  estão  sem  dinheiro  para

alimentar os usuários e dependentes, sem dinheiro para os que cumprem pena ali.

Devolvam os 2 mil ao Judiciário, à Secretaria de Defesa Social, que vai colocá-los em

uma unidade penal.  A ajuda das comunidades terapêuticas e das igrejas não tem

condições de continuar a bancar isso. Espero que o secretário de Planejamento volte

da praia e exerça as suas funções. Até que enfim eles pegaram empréstimo do Banco

do Brasil, e as obras vão ser retomadas. Cada dia falam em um número. Eram 500

obras paradas, agora mil e tantas. O líder do governo está me corrigindo. Não são

500 nem 700 nem 1.400, mas 2 mil obras paradas. E eles, com dinheiro no Banco do

Brasil. Retiraram a reclamação contra esse banco, não quiseram receber as multas

que  o  Alberto  Pinto  Coelho  conseguiu  e  ficam nesse blá-blá-blá.  O secretário  de

Planejamento  está  na  praia,  não  fazem  nada.  Enquanto  isso  40  mil  usuários  e
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dependentes vão para a rua, e mais 2 mil para as unidades penais. O PT, que sempre

gostou muito de falar que cadeia não é bom, vai colocar 2 mil pessoas na cadeia,

porque as comunidades terapêuticas não aguentam bancar o PT, o blá-blá-blá e o

secretário de Planejamento na praia. Onde estão os outros secretários? Cadê o de

Políticas sobre Drogas? Não há uma palavra sequer dele. Vão ficar calados? Só um

deputado fala aqui, enquanto 40 mil jovens usuários e dependentes vão para as ruas,

bem  como  2  mil  pessoas  que  estão  cumprindo  pena  nas  comunidades?  Isso  é

lamentável.  Sr.  Helvécio  Magalhães,  volte  da  praia  e  libere  o  dinheiro  das

comunidades terapêuticas. Presidente, muito obrigado.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente –  Discussão, em turno único,  do 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. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1, 2, 4, 6, 9, 18, 21,

53, 89 e 115 apresentadas por parlamentares; com a Emenda nº 59 apresentada pelo

Bloco Verdade e Coerência; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 72, 100, 101

e  106;  e  com  as  Emendas  nºs  126  a  131,  que  apresenta;  e  pela  rejeição  das

Emendas nºs 3, 5, 7, 8, 10 a 17, 19, 20, 22 a 52, 54 a 58, 60, 71, 73 a 88, 90 a 92, 94

a 99, 102 a 105, 107, 111, 112, 114, 116 a 122, 124 e 125. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.  Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do

deputado Gustavo Corrêa em que solicita a votação destacada das Emendas nºs 54,

55, 56, 60 e 104. 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  a  todos  os  senhores  e  senhoras
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parlamentares  aqui  presentes,  prezados  telespectadores  da  TV  Assembleia,  TV,

deputado Alencar da Silveira Jr., criada por V. Exa., permitindo que todos os mineiros

hoje tenham acesso a tudo aquilo que ocorre e acontece neste parlamento. Deputado

Felipe Attiê, pedi para encaminhar o projeto em votação para dizer e alertar a cada

um dos senhores sobre algo que vem ocorrendo com frequência nesses sete meses

de governo.

Pela primeira vez, deputado Arnaldo, nos 12 anos em que aqui estou, o governador

do Estado encaminhou o projeto e não anexou inúmeras tabelas e demonstrativos

que sempre constaram e são obrigatórios quando do envio do projeto a esta Casa.

Mas, deputado Durval Ângelo, o camisa 10 – ele prefere ser chamado de camisa 43 –

da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  ou  melhor,  deputado

Alencar da Silveira Jr., o guardião do orçamento, o nosso deputado Tiago Ulisses deu

uma demonstração de fidelidade a Minas Gerais, pelo seguinte: já no seu parecer,

deputado Sargento Rodrigues, o deputado Tiago Ulisses acolheu uma emenda do

deputado João Vítor  Xavier,  do  Bloco Verdade e  Coerência,  e  incorporou ao seu

parecer aquilo que o governador do Estado não fez, que era encaminhar a esta Casa

os respectivos demonstrativos, sobretudo os de receitas e despesas deste governo,

porque há algumas coisas que não conseguimos entender neste governo. Aqui se

criam cargos, despesas e, por outro lado, o governador gasta milhões e milhões, e vai

aos órgãos de imprensa para dizer que o Estado se encontra deficitário. Mas ele se

esquece de que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal é muita clara nos arts. 16 e

17,  ao  dizer  que,  quando se  encontra deficitário,  o  Estado  não pode criar  novas

despesas  e  conceder  reajustes,  deputado  João  Leite,  aos  servidores.  Mas  o

governador  que,  tenho certeza,  numa hora  dessas,  já  rapou  o  tacho  do  cidadão

comum, já resgatou todo o dinheiro que se encontrava nos fundos judiciais, deputada

Arlete, deve estar começando a planejar como vai gastá-lo.

Na tarde de ontem, o governador, numa cerimônia pomposa, no Palácio Tiradentes,

comunicou a retomada de grandes obras que se encontravam paralisadas, mas se

esqueceu de que algumas delas nem licitadas foram. E eu, infelizmente, sou obrigado

a ouvir do secretário de Transportes e Obras Públicas que, em Minas Gerais, há 722

obras paradas e que ele iria disponibilizar essa informação no site da Setop. O Bloco
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Verdade e Coerência fará um levantamento detalhado, e garanto antecipadamente

aos senhores que, mais uma vez, o secretário está equivocado e que, com o tempo,

mostraremos à imprensa e aos cidadãos mineiros os equívocos que o governo tem

cometido.

Mas  quero,  de  público,  parabenizar  o  deputado  Tiago  Ulisses,  do  Bloco

Independente, por seu parecer imparcial em homenagem aos mineiros. Se o governo

encaminha  de  forma  equivocada,  V.  Exa.,  felizmente,  conseguiu  corrigir  alguns

equívocos.

Presidente,  baseado  no  que  foi  dito  pelo  deputado  Sargento  Rodrigues,  este

parlamentar  cobra,  sobretudo  de  V.  Exa.,  a  necessidade  do  cumprimento,  pelos

parlamentares da Casa, das determinações e das deliberações da Mesa Diretora.

Infelizmente, percebemos que algo não tem sido praticado pelos colegas deputados,

porque permanece aquela antiga praxe de se chegar à porta – onde os seguranças

barram  as  pessoas  –,  pedir  e  lhes  ser  permitido  entrar.  V.  Exa.,  por  meio  da

deliberação da Mesa, determinou que cada bloco teria  apenas 10 assessores em

Plenário.  Solicito  a  V.  Exa.,  para  que não ocorram problemas como os da  última

semana, que determine à Polícia Legislativa que cumpra as deliberações da Mesa e

que os parlamentares as obedeçam.

Chamo a atenção dos senhores para o fato de que o Bloco Verdade e Coerência

destacou algumas emendas que não foram acolhidas no parecer do deputado Tiago

Ulisses, que, neste momento, deve ter ouvido a equipe de governo e entendeu que

algumas delas não poderiam ser acolhidas. Farei a leitura de algumas e já solicito,

quando forem votadas em destaque, o apoio dos senhores e das senhoras.

Deputado Bonifácio Mourão, esta é a primeira emenda, que recebeu o número 54:

“Acrescente-se ao art. 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'”.  Apresentamos  essa  emenda  porque  é

necessário  que  o  Estado  proceda  à  correção  salarial  do  funcionalismo  público,

sempre baseado pela inflação, conforme data-base. Esta é a segunda emenda, que

recebeu o número 55 e na qual os senhores terão a oportunidade de votar destacado:

“Acrescente-se ao art. 34, onde convier, o seguinte parágrafo: 'Deverá ser alocado
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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 31/8/2015'”. A

justificação dessa emenda é a seguinte: “Em março de 2015, o STF determinou o

pagamento, pela União, estados e municípios, de todo o estoque de precatórios até o

ano de 2020”.

A Emenda nº 56 visa acrescentar, onde for conveniente, uma série de parágrafos,

visando sobretudo entrarmos em consonância com a Emenda à Constituição nº 86,

que tornou impositiva  a execução das emendas individuais  dos parlamentares  ao

orçamento da União, até porque já foi sancionado, no próprio Congresso Nacional, o

pagamento de emendas obrigatórias. Chamo a atenção de todos os parlamentares

para a aprovação da Emenda nº 56, em que estamos instituindo o pagamento das

emendas obrigatórias, deputado Gilberto Abramo.

A Emenda nº 60 visa suprir o art. 59, que autoriza uma série de empréstimos de

operações de crédito do governo sem lei específica. Acho fundamental que cada uma

dessas operações de crédito venha a ter uma lei específica.

Por fim, a Emenda nº 104, da deputada Ione Pinheiro, que recebeu parecer pela

rejeição.  Ela  dispõe  que,  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  e  educação.  Qual  o  motivo

dessa emenda, cargos colegas? É dar transparência aos recursos repassados pelo

município ao Estado e às despesas realizadas de forma municipalizada sobretudo

nas áreas de segurança, saúde e educação.

Peço encarecidamente o apoio de cada um dos senhores e senhoras, para que

possamos incorporar essas emendas ao belo parecer do camisa 43, deputado Tiago

Ulisses.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  visitantes  das  galerias.

Primeiro, gostaria de destacar, no encaminhamento do projeto que dispõe sobre as

diretrizes  da  elaboração  e  execução  da  lei  orçamentária,  a  nossa  LDO,  que
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apresentamos as Emendas de 39 a 51, todas elas visando à destinação de maiores

recursos para a segurança pública. Temos realizado audiências públicas, deputado

João Leite, e V. Exa. tem dito que um dos momentos de ampliarmos os recursos é

também na LDO. Teremos uma diretriz, e depois virão o PPAG e as outras leis que

norteiam  essa  questão  dentro  do  Poder,  e  certamente  impacta  decisivamente  as

políticas públicas do Poder Executivo.

Apresentamos as Emendas nºs 39 a 51, mas receberam parecer do relator pela

rejeição. Uma pena que o deputado Tiago Ulisses não tenha tido a atenção, o zelo

para  com  essas  emendas,  em  face  das  próprias  audiências  públicas  que  temos

realizado pelo interior do Estado. Realizamos audiência pública em Aimorés, a pedido

da deputada Celise Laviola; em Andradas, a pedido do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

em  Sete  lagoas,  a  pedido  do  deputado  Dilzon  Melo;  em  Araçuaí,  a  pedido  dos

deputados João Alberto e Doutor Jean Freire. Enfim, várias audiências públicas foram

feitas  pela  Comissão  de Segurança  Pública  a  pedido  de  vários  deputados.  E  as

emendas que apresentamos à LDO dizem respeito exatamente a essas audiências,

ou seja, o desdobramento da audiência pública requer uma diretriz com maior aporte

de recursos para a área de segurança pública.

Quero cumprimentar a Rádio Itatiaia na pessoa do seu jornalista Eustáquio Ramos,

que se faz presente, e parabenizar a jornalista Camila Dias, pois a rádio destacou

novamente, Eustáquio, no programa que V. Sa. comanda pela manhã, o Conversa de

Redação, que o governo do Estado não vem repassando a verba de custeio.

Nós fizemos duas visitas  ao Corpo de Bombeiros,  no  3º  e no  2º  Batalhões  de

Bombeiros, um sediado na Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Francisco, e o outro

em Contagem. Os dois comandantes dos batalhões disseram que o governo não está

repassando a  verba de custeio.  Já  entramos  no sétimo mês de  governo,  e  este

governo Fernando Collor Pimentel continua a não repassar o dinheiro da verba de

custeio. Essa verba não está impactando apenas os batalhões de bombeiros. Temos

viaturas paradas,  como foi  reafirmado em audiência  pública,  quando discutimos a

questão da violência no  campus  do UniBH e seu entorno.  O comandante do 16º

Batalhão, o Ten.-Cel. Cláudio Vitor, confirmou que não está havendo repasse e que

uma companhia tático móvel ficou com suas viaturas totalmente paradas. Por qual
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motivo? O governo do Estado está contingenciando recurso. Ou seja, o governo do

Estado  não  está  repassando,  Eustáquio  Ramos,  nenhum  centavo  de  verba  de

custeio. E eu já disse na comissão, na Rádio Itatiaia, ao jornal O Tempo que esse é

um dos erros mais primários que um governo pode cometer.

A verba de custeio é que faz a máquina funcionar, é ela que coloca gasolina na

viatura.  No Corpo de Bombeiros  não tem sequer  cloro  para fazer  tratamento das

piscinas para os profissionais do Corpo de Bombeiros treinarem, inclusive treinar os

brigadistas, que vão lá fazer curso com os bombeiros. Os bombeiros têm ações no

campo social de grande relevância com comunidades carentes. Eles treinam jovens

em vulnerabilidade de risco social, mas o bombeiro não tem sequer o cloro para tratar

a piscina. E vemos deputados ocuparem esta tribuna e pintarem o mundo de cor-de-

rosa. Um país de Alice, como costuma dizer o deputado João Leite. Um país de Alice,

onde  está  tudo  funcionando  maravilhosamente  bem,  em  que  Fernando  Collor

Pimentel  está resolvendo o problema de todo o Estado.  Ele  não está resolvendo

sequer  o repasse de verba de custeio.  A Itatiaia está de parabéns pela denúncia

corajosa.  A jornalista  Camila  Dias  está  de  parabéns  pela  denúncia  corajosa.  E a

Comissão  de  Segurança  Pública  faz  apenas  um  endosso  da  matéria  da  Itatiaia

porque  nós,  em  visita  técnica  da  comissão,  produzimos  relatórios.  Existem  dois

relatórios produzidos pela nossa consultoria em que o comandante do batalhão de

bombeiro disse que não estava recebendo verba de custeio. E verba de custeio é que

faz  a  saúde  funcionar,  faz  a  educação  funcionar.  Como  pode  faltar  verba  para

comprar  merenda  escolar?  Não  pode  faltar  porque  isso  é  custeio,  e  a  máquina

pública precisa funcionar. E por que acrescentamos o Collor? Hoje, inclusive é uma

data pertinente para chamá-lo de Fernando Collor, porque foi Collor quem confiscou a

poupança dos brasileiros. Aqui, Fernando Pimentel, conforme matéria divulgada na

data de ontem, o governador, com o auxílio da base de governo, mesmo sabendo que

o  projeto  era  inconstitucional,  teve  o  seu  projeto  aprovado,  desviando

R$6.600.000.000,00 de ações de particulares para o caixa único do Estado. Quem

desviou? Fernando Collor Pimentel. A matéria é da jornalista Berta Maakaroun, do

Estado de Minas, na data de ontem: Dos R$8.100.000.000,00 que estão em depósito

judicial,  R$1.100.000.000,00  são  referentes  a  depósitos  judiciais  cujo  Estado  faz
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parte.  Esses,  sim,  o  Estado  pode  utilizar,  mas  os  outros  R$6.600.000.000,00

pertencem a depósitos judiciais de particulares.

E são R$300.000.000,00,  que deveriam ser  depósitos judiciais à disposição dos

municípios. Portanto, deputado João Leite, prega-se um mundo de Alice. Utilizei a

frase de V. Exa. A Itatiaia e o jornal O Tempo têm denunciado sistematicamente a falta

de recursos da verba de custeio. É como se o jornalista Eustáquio Ramos não tivesse

combustível  para  colocar  em  seu  veículo  para  sair  da  Rádio  Itatiaia,  no  Bairro

Lagoinha, e chegar à Assembleia. Essa é a verba de custeio, Eustáquio. Ou seja, se

você não tem dinheiro para colocar um cabo de embreagem na viatura, para trocar

um pneu ou para colocar gasolina, como fazemos a máquina pública funcionar? O

que estamos constatando na Comissão de Segurança Pública é que o governador

Fernando Collor Pimentel cortou totalmente, nesses seis primeiros meses, o repasse

de verbas de custeio. A denúncia foi feita e estamos aqui novamente denunciando

aos policiais militares do Estado de Minas Gerais, aos bombeiros do Estado de Minas

Gerais,  aos  policiais  civis  do  Estado  de  Minas  Gerais,  aos  agentes  do  sistema

prisional e socioeducativo,  que os senhores devem tomar conhecimento de que o

governador  Fernando  Collor  Pimentel  cortou  a  verba de  custeio  de  vocês  e  não

repassa um centavo há seis meses. É por isso, deputado João Leite, que os índices

de criminalidade e violência explodiram no hipercentro de Belo Horizonte. Não há

viaturas,  o  policiamento tem que ser  lançado a  pé.  Há policiais  do 22º  Batalhão,

especialmente sargentos e subtenentes, que estão fazendo policiamento a pé, pois

não há viatura em condições de fazê-lo. Isso é um desastre para o Estado. É o que o

Fernando Collor  Pimentel  está fazendo:  confisca de um lado,  mas não repassa a

verba de custeio do outro.

Portanto, quando me referi a Fernando Collor Pimentel, é porque a data de hoje, Sr.

Presidente,  é  muito  oportuna.  Neste  momento,  a  Polícia  Federal  está  cumprindo

diversos mandados de busca e apreensão no Estado de Alagoas, nas residências de

Collor de Mello, aquele que Lula um dia disse que denunciava, que era corrupto. Mas

hoje Lula, Dilma e a companheirada têm abraçado o Fernando Collor. É o chamado

abraço dos afogados, ou seja, vão morrer abraçados juntos, vão se afogar porque o

Brasil não os tolera mais. O Brasil não aguenta mais o PT e os seus desmandos. O
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Brasil não tolera o governo do PT. Em Minas não será diferente, porque o Brasil tem

dado o recado, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Lafayette de

Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* – Sr. Presidente, estamos aqui para encaminhar

a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai nortear o orçamento para o

próximo ano. Recordo-me que, no ano passado, o atual governo do PT não permitiu

que votássemos o orçamento. Quando, a partir de uma manobra esdrúxula, jurídica e

também política,  o novo orçamento  veio a esta Casa,  já  nesse ano,  para vigorar

nesse próprio ano, o governo fez um retoque, uma maquiagem nele e, na prática, não

mudou praticamente nada do orçamento anterior, sobre o qual dizia que havia um

grande déficit, um déficit de 7 bilhões, e parará, parará, mas não mudaram nada.

Recordo-me que,  recentemente,  houve  uma audiência  pública  na  Comissão  de

Cultura em que se discutia a utilização do espaço cultural da Praça da Liberdade.

Esteve presente o secretário de Cultura, criticando o orçamento da cultura, dizendo

que a maior rubrica era para a orquestra filarmônica e que, na opinião dele, isso era

um despropósito, que deveria ter sido mais pensado. E falo: ora, o orçamento que

está  vigorando  é  aquele  que  o  governo  atual  encaminhou  para  a  Assembleia

Legislativa.  Como  é  que  o  secretário  de  Estado  do  atual  governo  reclama  do

orçamento da sua própria pasta? Será que ele não foi ouvido? Será que ele não foi

consultado? Será que ele não sabia qual era o orçamento que o próprio governo dele

estava  encaminhando  para  sua  própria  pasta?  São  essas  incongruências,  Sr.

Presidente,  que  parecem  muito  mais  incompetências  e  que  estão  na  peça

orçamentária deste ano.

Agora votaremos a LDO. A LDO vai nortear o orçamento para o ano que vem. Sr.

Presidente,  peço  atenção  aos  companheiros  deputados  para  que  votem

favoravelmente à Emenda nº 21, de nossa autoria. A Emenda nº 21 é extremamente

necessária. Em síntese, essa emenda autoriza o BDMG a conceder financiamentos a

empresas  que desejem  fazer  licenciamentos  em várias  áreas,  sobretudo  na  área

ambiental. Lembramos que os licenciamentos ambientais são precedidos de estudos

de impacto ambiental, como o EIA-Rima, que são estudos caríssimos. Muitas vezes a
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necessidade  de  se  apresentarem  esses  estudos  já  serve  para  inviabilizar  o

empreendimento de um pequeno ou médio empreendedor que geraria empregos e

tributos  para  o  Estado.  A  verdade  é  que  o  custo  desses  estudos  e  das

documentações  exigidas  pelas  secretarias  é  caríssimo.  Então  a  emenda  que

apresentamos tem o objetivo de criar uma linha de crédito para esse tipo de estudo

que antecede os licenciamentos e as outorgas, por intermédio do BDMG.

Concluindo,  nossa  emenda  vai  destravar,  de  maneira  positiva,  vários

empreendimentos que precisam ser feitos. Muitos empreendedores desejam construir

seus negócios, mas se veem travados pelos altos custos do licenciamento. Portanto,

conclamo  os  deputados  e  os  nossos  companheiros  a  votarem  favoravelmente  à

Emenda  nº  21.  Estamos  dando  um  passo  importantíssimo  para  que  vários

empreendimentos  sejam  destravados,  já  que  eles  vão  impactar  positivamente  o

cenário  de  Minas  Gerais.  Eram  essas  as  minhas  palavras  iniciais,  meu

encaminhamento à LDO. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado João Leite.

O deputado João Leite* – Sr. Presidente, vou encaminhar essa votação, essa peça

de ficção encaminhada pelo  governador  Pimentel.  Digo  ficção porque aquele que

deveria acompanhá-la,  que é o secretário  de Planejamento,  encontra-se na praia.

Não dá para levar a sério uma peça elaborada pela Secretaria de Planejamento, já

que o planejamento do Estado está de férias no Sul da Bahia. Minha tia me telefonou

dizendo que também está indo para o Sul da Bahia, e pedi a ela para ficar atenta para

ver se encontra o secretário de Planejamento. O Estado está sem planejamento.

O deputado Sargento  Rodrigues  falou  sobre  segurança pública.  Imaginem, falta

tudo para a segurança pública! Às vezes as pessoas reclamam que um policial para

em alguma lanchonete para fazer um lanche, mas ele tem de parar mesmo porque o

Estado  o  abandonou.  O  Estado  abandonou  nossos  policiais:  40%  da  frota  está

parada. Os policiais não têm condição de sair às ruas porque faltam viaturas. Aliás,

no domingo à noite, voltando de Contagem, ao passar pela Avenida Amazonas – falei

sobre isso pelo telefone com o deputado Sargento Rodrigues –, vi um policial militar,

por volta das 22 horas, em cima de uma moto, sozinho, na Avenida Amazonas. Que

segurança é essa? Como pode um policial militar estar sozinho em cima de uma moto
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na Avenida Amazonas? O deputado Sargento Rodrigues disse que isso está errado

porque ele passa a ser um alvo. Na verdade, ele não está fazendo segurança para

ninguém porque está sozinho. Sozinho, ele é apenas um alvo.

Estou vendo agora as comunidades terapêuticas manifestando-se e trazendo as

suas faixas. Fico pensando que lamentavelmente, apesar das suas lutas, elas não

receberão  os  recursos,  porque  a  pessoa  que  os  deve  liberar,  o  secretário  de

Planejamento,  está  de  férias.  Enquanto  ele  está  de  férias,  as  comunidades

terapêuticas que recebem 40 mil usuários dependentes de drogas no Estado estão à

míngua  e  abandonadas.  Pois  não.  Cortaram  os  recursos  das  comunidades

terapêuticas.  Na  verdade,  não  são  benefícios,  mas  direitos  das  comunidades

terapêuticas, que abrigam 40 mil usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas

do Estado de Minas Gerais. E mais: lembrava antes aqui, depois da fala do deputado

Léo Portela, que essas comunidades terapêuticas também abrigam cerca de 2 mil

pessoas  que  estão  cumprindo  pena  por  determinação  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado  de  Minas  Gerais.  E  o  que  faz  o  governo  do  Estado,  deputado  Bonifácio

Mourão?  Não  repassa  os  recursos  às  comunidades  terapêuticas.  Imaginem,

deputado Bonifácio Mourão, se as comunidades resolverem colocar 40 mil usuários

nas ruas, sendo que 2 mil  estão cumprindo pena.  Eles  não podem colocar essas

pessoas nas ruas. Elas devem ir para penitenciárias, que já estão superlotadas.

O governo do PT, que criticava tanto as PPPs, agora diz que fará cinco de uma vez.

O governo do PSDB, PP, PDT e todos os aliados fez uma, e o PT fará cinco. É a

privatização total do nosso País. Aqueles que gritavam contra a privatização estão

privatizando o sistema penitenciário e as estradas. Essa é a verdade sobre o PT.

Falta mais coisa ainda para ser falada. Eles são bons para fazer propaganda. Na

LDO a previsão maior novamente é para a propaganda. Não tem dinheiro para as

comunidades terapêuticas, mas tem dinheiro para fazer propaganda. O governo faz

propaganda o tempo inteiro. “Essa é a Minas que ouve”.  Por que não ouviram as

comunidades terapêuticas? Por que há essa falta de respeito com as comunidades

terapêuticas? Eles não estão pedindo esmolas, é seu direito. O Estado deveria tratar

desses 40  mil  usurários  e dependentes,  mas quem faz isso são as comunidades

terapêuticas.  São  elas  que  estão  cuidando  dessas  pessoas  que  as  famílias  não
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aguentam. O Estado não aguenta.  Essas  pessoas  estão lá  sob os cuidados  das

comunidades  terapêuticas  com o  amor,  o  carinho e  o  respeito  que  o  governador

Pimentel não tem por elas. Também não tem o secretário de Planejamento, que está

de férias. Enquanto eles estão trabalhando e recuperando o usuário e o dependente

de drogas, o secretário de Planejamento, depois de seis meses de trabalho, já está

de férias. Cade você, Helvécio Magalhães, para liberar o dinheiro das comunidades

terapêuticas? Elas vão parar. Esse é o governo do PT que não tem dinheiro para as

comunidades terapêuticas.

Conheço de perto o trabalho exaustivo que essas comunidades realizam dia e noite

para cuidar de pessoas em processo de recuperação, que estão sofrendo e tendo

ataques  para  ficarem  livres  daquela  crise  de  abstinência.  As  comunidades

acompanham essas pessoas, e o que faz o Estado? O Estado vira as costas para

essas pessoas,  vira as  costas  para  as  comunidades terapêuticas.  Elas  devem vir

mesmo para a Assembleia, devem ir para as ruas cobrar deles. Eles eram campeões

nisso, em ir para a rua e gritar: “Cadê o dinheiro?”. Agora é a vez de cobrarmos do

PT: cadê o dinheiro das comunidades terapêuticas? Cadê o dinheiro dos usuários e

dependentes que estão sendo recuperados por essas pessoas? Cadê o secretário de

Planejamento, o secretário da Fazenda e o Pimentel? O homem fica cada dia em um

palácio.

Vocês  têm  de  olhar  a  situação  das  pessoas.  Nunca  imaginei  que pudéssemos

chegar a essa situação de virarmos as costas às comunidades terapêuticas – as CTs.

Pimentel virou as costas.

Pois é, meu irmão. Essas pessoas que falam isso são as que ficam dentro de um

gabinete. Elas não vão cuidar do usuário, do dependente. Essas pessoas são cheias

de teoria: não pode fazer isso ou aquilo. E a crise de abstinência do jovem que chega

à comunidade, que está sendo recuperado? Vocês já viram essas pessoas em algum

lugar cuidando desses jovens? Da parte deles, não existe nenhum lugar, nenhuma

recuperação para o usuário,  o  dependente.  Enquanto  isso,  as  CTs ajudam essas

pessoas a se recuperarem. Aliás, hoje muitos recuperados são missionários na Índia

e na China levando a palavra de Jesus. O PT está mexendo com algo que hoje é

treinamento e seminário para missionários. Hoje – está nas publicações brasileiras –
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dois brasileiros são respeitados no exterior: atletas de futebol ou de outro esporte e

missionários  brasileiros.  Muitos  missionários  saíram  das  CTs  e  estão  levando  a

mensagem  de  Jesus  a  todo  o  mundo,  ou  são  da  própria  CT  ou  são  pastores.

Respeito, Pimentel. Respeito com as CTs. A cada dia vamos cobrar que elas sejam

respeitadas, que não lhes sejam dados benefícios,  privilégios,  pois  não precisam,

pois  até  hoje  lutaram com forças  próprias.  No  entanto,  há  um recurso  que é  de

imposto, que todos pagam. Vocês não cuidam dos usuários, dos dependentes, mas

eles cuidam, portanto é direito receberem esse recurso para continuarem o trabalho

com 40 mil pessoas. Queria ver se as CTs parassem e colocassem nas ruas 40 mil

pessoas.

Está aqui o ex-secretário de Saúde, deputado Antônio Jorge, que comandou esse

programa  no  Estado.  Sei  que  ele  enfrentou  uma  luta  com  adversários  que  não

queriam o programa, mas Antônio Jorge reconheceu o papel fundamental das CTs.

Levanto  minha  voz  em  favor  das  CTs  de  Minas  Gerais.  Quero  que  essas

comunidades continuem o trabalho. Não vamos desistir. Precisamos de vocês. Vamos

gritar até que o PT nos ouça. Não é possível que o PT fique ouvindo alguém que está

lá no gabinete, na Secretaria de Saúde, e não ouça a voz das ruas, dos que estão

trabalhando na recuperação.

Por fim, quero lamentar que já esteja sancionado o Projeto Ben Johnson, cheio de

vícios, rápido. Foi publicada hoje no Minas Gerais a Lei nº 21.716, a lei do confisco. O

Pimentel  Collor  confiscou  o  dinheiro  da  pensão  alimentícia.  É  esse  o  meu

encaminhamento, Sr. Presidente, lamentando o abandono do governo do PT com as

CTs. Vamos firme,  CTs.  O PT não pode parar vocês porque é Deus que os está

abençoando. Vamos firmes.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê  – Sr.  Presidente, caro colega Adalclever,  que muito nos

honra  com sua presidência;  deputados  presentes.  Antes  de  começar  a  discutir  o

assunto, quero cumprimentar as CTs e dizer que vamos lutar ao lado delas.

Em Uberlândia  há  excelentes  comunidades  que prestam relevantes  serviços.  O

CER,  o  Ceame e  tantos  outros  prestam  serviços  importantes  na  recuperação  do

usuário de droga, que não pode ficar desamparado. Como o Estado não consegue
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realizar esse trabalho, não pode virar as costas para quem tenta fazê-lo, cortando

recursos  e  minando  as  instituições.  Isso  é  um  absurdo.  Um  Caps  é  algo  de

passagem.  A pessoa  passa  lá,  faz  uma  consulta  e  vai  embora.  O  problema  do

dependente químico compulsivo e o sofrimento de sua família são tratados pelas CTs.

Ficaremos  firmes  ao  lado de  vocês.  O deputado João Leite  e  o  deputado  Léo

Portela se manifestaram aqui. Podem contar com o deputado Felipe Attiê como um

soldado para ajudar essas comunidades.

Sr. Presidente, estamos aqui com a LDO assinada pelo Sr. Fernando Pimentel e

pelo seu secretário, que ainda está de férias na Bahia, talvez tocando um xaxado.

Não;  ele deve estar  tocando “olodum”.  Veremos o  que interessa desse “olodum”.

“Olodum”, não, porque ele não levou trabalho para lá. Ele não está trabalhando. Na

verdade,  Sr.  Presidente,  precisamos  ler  o  que  o  Sr.  Fernando  Pimentel  e  o  Sr.

Helvécio escreveram. (– Lê:)

“Anexo  I  –  Metas  Fiscais”.  A  página  é  a  nº  33:  “Anexo  1.2  –  Avaliação  do

cumprimento das metas fiscais do exercício anterior”. Bom, está escrito aqui: “Esse

demonstrativo  visa  cumprir  determinação  do  inciso  I,  §  2º,  do  art.  4º  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal. Seu objetivo é comparar o resultado efetivamente realizado

em 2014 com as metas fiscais fixadas na Lei Estadual nº 20.845, de 6/8/2013”. Que é

o que foi votado na LDO de 2013 e o que foi executado em 2014. Foram avaliados o

governo Alberto Pinto Coelho e parte dos três meses de governo do Anastasia.

Sr.  Presidente,  na pág.  34,  o Sr.  Helvécio,  que assina a lei,  começa dizendo o

seguinte:  “A  conjuntura  econômica  brasileira,  em  2014,  apresentou  um  cenário

complexo,  com  sinais  de  recessão”  –  provocada  pelo  governo  federal  e  pela

economia mundial  –,  “assim  como no panorama mundial,  em que também houve

piora do clima econômico e o quadro continua incerto”. O povo do PT tirou isso da

Sondagem econômica da América Latina.  “Entre os desafios, o Brasil  enfrentou o

convívio com uma inflação ascendente, cuja taxa fechou o ano de 2014 em 6,41%. O

Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA –  persistiu  resistente  e

descolado do centro da meta oficial, 4,5%” – essa era a previsão de inflação para o

ano  passado –  “permanecendo bem próximo do teto  estabelecido de 6,5%. Com

efeito,  um  novo  ciclo  de  ajuste  da  taxa  básica  de  juros  foi  demandado,  como
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mecanismo de controle da inflação. No final de 2014, a Taxa Selic registrou 11,75%,

superior à apresentada ao final de 2013, 10%. No plano das finanças estaduais, o

ano de 2014” – do governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho – “foi um ano desafiador,

com repercussão do clima de instabilidade estendendo-se sobre as contas públicas

de  Minas,  contribuindo  para  um  processo  de  fragilização  dos  resultados  fiscais”.

Estou lendo o que o Fernando Pimentel e o Helvécio escreveram na pág. 35 da LDO

deles. “O superávit primário alcançado pelo Estado de Minas Gerais em 2014 foi no

montante de R$1.039.000.000,00”.

No ano passado foi superávit. Está escrito aqui. Ele é obrigado a fazer isso. O que

ele tem de escrever? Ele tem de dizer a verdade na LDO. Ele é obrigado, por esse

artigo, a fazer isso. Está escrito aqui: “O superávit primário alcançado pelo Estado foi

no  montante  de  R$1.030.000.000,00,  correspondendo  a  0,02%  do  PIB  nacional

realizado. Porém, 44,56% inferior à meta prevista para o Estado, fixada em 0,04% na

LDO de 2014. Embora a contribuição estadual tenha sido positiva no que diz respeito

ao resultado primário consolidado, atingido em 2014, as estatísticas do Banco Central

registram a participação de todos os Estados brasileiros com um déficit primário de

R$13.246.000.000,00”.

Está  aqui  na  pág.  35,  assinado  pelos  Srs.  Fernando  Pimentel  e  Helvécio

Magalhães. E há mais, Sr. Presidente: “Nesse sentido, o governo de Minas deverá

promover uma correção na trajetória da deterioração dessas finanças públicas, dada

a crise  econômica brasileira,  com intensificação da gestão  da folha de  pessoal  e

otimização  da  execução  dos  serviços  orçamentários,  fato  que  proporcionará

condições fiscais sustentáveis de equilíbrio das contas públicas”.

O PT não gosta de Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sou monetarista. Acho que

você tem que ser monetarista quando o momento exigir,  tem que ser  keynesiano

quando o momento exigir. Agora, não podemos combater a inflação com o aumento

dos gastos de custeio dos governos estadual e federal. Desconheço economista de

qualquer corrente, seja keynesiano ou monetarista, que façam isso. Acho que nós,

brasileiros, somos criativos. Não há meios de combater a inflação com aumento da

despesa de custeio. Até investimentos são necessários para que a economia não

despenque, mas o governo está cortando os investimentos. Em quatro meses, este
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governo  gastou  R$26.000.000,00  com  investimentos,  mas  gastou

R$13.000.000.000,00 com custeio. Vinte e seis milhõezinhos de investimentos para

856 cidades para 120 dias de governo: gastou nada. Sem investimento não há obras

e, sem obras, não há novas máquinas, tratores, caminhões, encomenda de asfalto,

de piche, de cimento, de ferro, de aço.

O nosso minério de ferro caiu 30% no mês de junho com a crise gravíssima da

China. Despencaram 30% no mês de junho. Então, sem investimentos, a economia

brasileira  vai  esfriar  mais.  Aí,  sim,  os  keynesianos  têm  razão.  Como  dizem  os

monetaristas, gasto do Estado em custeio é gasto nesse momento inflacionário. Mas

dizem  os  keynesianos  que  gastos  em  investimentos  geram  emprego,  renda  e

determinam  uma  renda  maior  para  toda  a  sociedade,  aliás,  para  os  próprios

funcionários públicos, com o crescimento do orçamento do Estado de Minas Gerais e

da União. Precisamos entender que a qualidade do gasto do governo do Estado de

Minas  Gerais  é  horrorosa,  péssima,  que  isso  aqui  é  um  paquiderme,  como  o

deputado Vanderlei Miranda gosta que eu fale, que é da família dos mamutes, dos

elefantes  e  de  outros  tantos.  Esse  paquiderme  chamado  Minas  Gerais  precisa

acordar, precisa tomar umas varadas no traseiro porque não tem como um Estado

gastar  R$13.000.000.000,00 em custeio  e  R$26.000.000,00 em  investimentos  em

quatro meses. Nem na África subsariana há um orçamento desse. Subsariana é a

pior parte da África, que tem os piores índices. Não podemos ser um estado dessa

forma.

Sr. Presidente, não podemos ficar dessa forma, o país não pode ser dessa forma. O

ministro  Joaquim  Levy  fez  um  código  monetarista  no  orçamento,  na  execução

orçamentária, contingenciou despesa e o PT, com outros partidos que estão lá, tratam

de aumentar a gastança: inflação. Inflação é um bom negócio para o governo de

Minas e para o governo federal, mas um péssimo negócio para o Sr. José, que tem

uma venda de salgadinhos, e para a D.  Maria,  que tem uma loja de conserto de

roupas.  É péssimo para o trabalhador da porta de fábrica, que tem o seu salário

aumentado uma vez por ano no dissídio. Por quê? Porque a inflação é o imposto que

o governo faz.  Para cada 1% de inflação,  a receita com o ICMS sobe 0,97%. O

governo é sócio da inflação.
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Um governo gastão,  de  custeio,  que não gasta com investimentos,  só  expande

despesas  descontroladamente  é  um  governo  inflacionário,  que  ataca  o  bolso  da

senhora fazendo subir o preço do quilo do chuchu de R$5,00 para R$8,00; da cebola,

de R$4,00 para R$7,00; do tomate, do espetinho vendido na esquina, que subiu de

R$3,00 para R$4,00; da energia elétrica, que subiu 50%. O governo suga o bolso dos

cidadãos fazendo subir o preço da gasolina, da energia elétrica, a fim de ter mais

receita.

Precisamos ter  juízo. Vamos ver o que vai acontecer no País em função de um

governo que não gosta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que votou contra, quando

era oposição,  e não a respeita.  Se não for  feito  um ajuste para deter  a inflação,

vamos surrupiar o dinheiro dos mais pobres, vamos acabar com a economia da D.

Maria, vamos jogar o povo na má distribuição de renda, vamos concentrar riqueza. É

preciso que a Nação faça um esforço para conter os gastos públicos desnecessários,

privilegiando os investimentos e não o custeio. Investimentos são obras, máquinas,

móveis, encomendas, que fazem a economia crescer e aumentar a receita do Estado.

Obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, a deputada Rosângela

Reis.

A deputada Rosângela Reis* – Presidente, agradeço a oportunidade de estar aqui,

saúdo os deputados e a TV Assembleia. Vou destacar alguns pontos importantes para

nossa discussão sobre o início de governo no Estado. Esta Casa vai muito bem na

condução dos trabalhos. Ontem estive no lançamento das obras do Estado. São mais

de 722 obras paradas. O governo Pimentel iniciou o andamento, atendendo todas as

regiões de  Minas Gerais.  Serão várias  obras de pavimentação.  As escolas  serão

reformadas,  resolvendo  problemas  que  ocorreram  no  governo  passado.  Agora  o

governo vai dar prosseguimento a essas obras. Muitos governos paralisam obras e

iniciam novos programas a fim de que os próprios nomes sejam lembrados por meio

desses  programas.  O  governo  atual  está  dando  prosseguimento  às  obras,  em

respeito ao governo passado, podendo, assim, apresentar trabalho e aplicar bem os

recursos do Estado de Minas Gerais.

Destaco esse lançamento das obras, que beneficiarão muitas cidades do Estado,
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até mesmo a nossa Região Metropolitana do Vale do Aço, com o prosseguimento das

obras da escola de Belo Oriente, a Escola Tancredo Neves, anseio do Distrito de

Cachoeira Escura. Há muitos anos, desde 2007, foi uma das nossas primeiras lutas.

Os alunos estão na escola, que foi paralisada. É necessário o término das obras para

que a escola fique um local agradável, um local seguro, onde as crianças possam

aprender e desenvolver-se.

Presidente,  tenho  certeza  de  que  todos  os  deputados,  que  representam  vários

segmentos, estão sensíveis à luta das entidades sociais. As entidades têm um papel

complementar ao Estado e municípios e realizam ações que darão apoio e condição

para que as comunidades possam se desenvolver.  Cito as creches. Há quase 20

anos, luto pelas comunidades e estou representando entidades sociais da base, do

chão, por causa de um trabalho de qualificação profissional que realizo no Vale do

Aço. Esse trabalho já qualificou mais de 70 mil pessoas. Na região, atendemos não

só ao Município de Ipatinga, mas também aos vizinhos. Há um anseio de que outros

municípios  no Estado tenham projetos  sociais  como esse.  Para  desenvolver  esse

trabalho, dando suporte à qualificação profissional, ao primeiro emprego, à inserção

desses profissionais no mercado de trabalho, há muitas dificuldades. É preciso ter

coragem,  é  preciso  ter  uma  bandeira  de  luta  para  que  possamos  sustentá-la.

Convênios assegurados são difíceis. Esse é um projeto que deve ser continuado.

Deputados falaram sobre as escolas profissionalizantes. As escolas foram extintas

na década de 1980, e hoje temos uma grande lacuna na capacitação profissional, em

programas que desenvolvam em jovens e adultos habilidades específicas para que

possam se inserir ou empreender no grande mundo do trabalho.

Presidente, em defesa das instituições sociais, das comunidades terapêuticas do

Estado de Minas Gerais,  que bem conheço,  encaminhei  recursos durante os dois

mandatos para que possam adquirir  equipamentos.  Essa indicação de recursos é

importante. Não resolve o problema das instituições, mas dá um incentivo, um apoio

às regiões.  Esses equipamentos dão suporte para que os guerreiros que ficam à

frente dessas comunidades possam dar continuidade ao trabalho social e ao trabalho

de cidadania para o Estado de Minas. Às comunidades que hoje estão sem receber

os  recursos  do  Estado,  esclareço  que  têm  nossa  defesa  e  nossa  prioridade  na
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interlocução com o governo de Minas e para que possamos resolver essa situação.

Proponho a constituição de uma comissão especial para que tenhamos diálogo com o

governo de Minas e ajudemos a resolver a situação dessas entidades e os demais

assuntos que as afetam.

Presidente, o requerimento está protocolado nesta Casa e gostaria do seu apoio e

também o dos demais deputados.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo

Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* – Sr. Presidente, teria direito a 10 minutos, mas

não vou tomá-los. Serei bastante breve.

Deputado Gustavo Corrêa e deputada Marília Campos, vou contar uma história. Sei

que homens e mulheres já passaram por isso. Sabem quando o seu aniversário está

chegando e seu cônjuge diz que lhe comprou um presente? Você fica todo animado

ao receber o presente no dia do aniversário, mas, no final do mês, quando chega a

fatura do seu cartão de crédito, você vê que quem pagou aquele presente foi você

mesmo, o dinheiro era seu. Sabem o que aconteceu? Ontem o governador Pimentel

lançou não sei quantas obras com dinheiro que não é dele, mas nosso, do PSDB.

Deputado Inácio, o dinheiro é do Banco do Brasil, que o governo do PT fez hora para

buscar.  É  dinheiro  conseguido  por  meio  do  trabalho,  da  competência,  da  gestão

eficaz  do  governo  do  PSDB.  Deputado  João  Leite,  sabe  aquela  ressaquinha  de

quando você recebe um presente de aniversário e, no final do mês, chega a fatura

dizendo que foi comprado com o seu dinheiro? É o que acontece agora. Deputado

Mourão,  o  governador  do  PT está  dando presente,  relançando,  reiniciando várias

obras com dinheiro que não é dele. E mais, deu presente com atraso. Se tivesse tido

a coragem de não ter desistido da ação contra o Banco do Brasil, quando assumiu o

governo, em 1º de janeiro, esse dinheiro já estaria na conta no início de janeiro, e

muitas dessas obras já estariam até concluídas, prontas para serem inauguradas pelo

atual  governador,  pelo  seu  governo,  mesmo  sem  planejamento.  O  secretário  de

Planejamento está na Bahia. Mesmo sem planejamento, haveria condição de serem

inauguradas essas obras.

Gostaria  apenas  de  fazer  essa  ilustração.  Deputado  Mourão,  todos  nós  já
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passamos por isso. Tem graça ganhar presente comprado com o nosso dinheiro no

dia em que o recebemos, mas depois, quando vemos a fatura no final do mês, perde

um pouco a graça. O dinheiro que está custeando essas obras não é do governo do

PT. Pela sua competência ou, na verdade, pela sua incompetência, o PT não colocou

nem  um  alfinete  em  nenhuma das  853  cidades  do  Estado.  Presidente,  encerrei.

Gastei 14 segundos a mais. 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

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra –

Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte

Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Felipe  Attiê  –  Geisa  Teixeira  – Geraldo  Pimenta  – Gil

Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio –

Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto – João Leite – João

Magalhães – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto

Carneiro – Marília Campos – Neilando Pimenta – Nozinho – Paulo Lamac – Professor

Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  59  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  projeto,  salvo  emendas,  subemendas  e  destaques.  Em  votação,  as

emendas e as subemendas com parecer pela aprovação.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio
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Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra –

Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte

Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Felipe  Attiê  –  Fred  Costa  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo

Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Alberto – João

Leite – João Magalhães – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Neilando Pimenta – Nozinho – Paulo

Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia – Sargento Rodrigues

– Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  60  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão

aprovadas  as  emendas  e  as  subemendas  com  parecer  pela  aprovação.  Com  a

aprovação da Emenda nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 61 a 70 e 93; com a

aprovação da Emenda nº 59, fica prejudicada a Emenda nº 123; com a aprovação da

Emenda  nº  89,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  108  a  110  e  113;  e,  com  a

aprovação  das  Subemendas  nº  1  às  Emendas  nºs  72,  100,  101  e  106,  ficam

prejudicadas as respectivas emendas. Em votação, as Emendas nºs 3, 5, 7, 8, 10 a

17, 19, 20, 22 a 52, 57, 58, 71, 73 a 88, 90 a 92, 94 a 99, 102, 103, 105, 107, 111,

112, 114, 116 a 122, 124 e 125.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Bonifácio Mourão – Dalmo Ribeiro

Silva  –  Felipe  Attiê  –  Gil  Pereira  –  Gustavo Corrêa  –  Gustavo Valadares  –  Ione

Pinheiro – João Leite – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Sargento

Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel  – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Deiró Marra – Dirceu

Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir
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– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de

Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – João Alberto – João Magalhães – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo

Faria – Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 14 deputados. Votaram “não” 44 deputados. Estão

rejeitadas as Emendas nºs 3, 5, 7, 8, 10 a 17, 19, 20, 22 a 52, 57, 58, 71, 73 a 88, 90

a 92, 94 a 99, 102, 103, 105, 107, 111, 112, 114, 116 a 122, 124 e 125. Em votação, a

Emenda nº 54.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Bonifácio Mourão – Dalmo Ribeiro

Silva  –  Felipe  Attiê  –  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 – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel  – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Deiró Marra – Dirceu

Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir

– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de

Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – João Alberto – João Magalhães – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo

Faria – Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 13 deputados.  Votaram “não”  44 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 54. Em votação, a Emenda nº 55.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão

– Dalmo Ribeiro Silva – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione

Pinheiro – João Leite – João Magalhães – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto

Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.
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– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco

– Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola –

Cristiano Silveira – Deiró Marra – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire

– Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira

– Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa

– Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia –

Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda

– Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 15 deputados.  Votaram “não”  45 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 55. Em votação, a Emenda nº 56.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Bonifácio Mourão – Dalmo Ribeiro

Silva  –  Felipe  Attiê  –  Gil  Pereira  –  Gustavo Corrêa  –  Gustavo Valadares  –  Ione

Pinheiro – João Leite – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Sargento

Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró

Marra – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista

– Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano

Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta

– Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia –

Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda

– Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 14 deputados.  Votaram “não”  48 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 56. Em votação, a Emenda nº 60.
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– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão

–  Dalmo Ribeiro  Silva  –  Felipe  Attiê  –  Gil  Pereira  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada –

Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró

Marra – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista

– Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano

Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta

– Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marília Campos – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 16 deputados.  Votaram “não”  49 deputados. Está

rejeitada  a  Emenda  nº  60.  Votação  da  Emenda  nº  104.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, a deputada Ione Pinheiro.

A deputada Ione Pinheiro* – Obrigada, Presidente. Esta emenda é simples, clara e

objetiva,  e  eu  gostaria  muito  de  contar  com  o  apoio  do  Durval  e  do  Rogério.  O

governo  não  fala  tanto  em  ouvir,  em  escutar?  Estamos  dando  ao  Portal  da

Transparência a chance de o governo saber quanto realmente os municípios gastam

nas  áreas  da  saúde,  educação  e  segurança.  Temos  visto  cada  vez  mais  os

municípios gastando, sem dinheiro, ajudando a sustentar as delegacias, ajudando no

transporte. O objetivo dessa emenda é só ter conhecimento do gasto do município

nessas áreas, que são de responsabilidade do Estado.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Sr. Presidente, existe uma lei federal que obriga todos
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os municípios e estados a terem seus portais de transparência. Hoje nem 30% dos

municípios  o  têm.  Para  fazermos  o  cruzamento  de  dados  com  o  Portal  de

Transparência do Estado, teria de haver uma lei estadual que colocasse algo mais

impositivo, para que o município lançasse seus gastos de segurança, educação e

saúde.

Minha proposta, ao encaminhar contra, pelo “não”, é que a deputada analise a lei

federal do Portal da Transparência e faça uma lei estadual, a fim de colocarmos algo

mais impositivo aos municípios. Ela é inviável tecnicamente. Só poderíamos fazer o

cruzamento entre os gastos do Estado e os do município se todos os 853 municípios

de Minas Gerais tivessem um portal da transparência. E digo, com muito respeito e

consideração, que o Portal da Transparência de Ibirité é incompleto, ele não permite

que esses dados sejam discriminados.

Sugiro à deputada apresentar um projeto no segundo semestre. Quando os 853

municípios  estiverem  interligados,  será  possível  fazer  esse  cruzamento.  Hoje  é

tecnicamente inviável e, por isso, encaminhamos pelo “não” à emenda, com todo o

respeito e consideração à deputada Ione.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 104.

– Registram “sim”:

Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão

–  Dalmo Ribeiro  Silva  –  Felipe  Attiê  –  Gil  Pereira  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – João Vítor Xavier – Lafayette de Andrada –

Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres – Wander Borges.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Braulio Braz – Cabo Júlio – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró

Marra – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista

– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de

Avelar Oliveira – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João

Alberto  – João Magalhães –  Léo Portela  – Leonídio  Bouças –  Marília  Campos –
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Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia –

Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 17 deputados.  Votaram “não”  47 deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 104. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei

nº 1.503/2015 com as Emendas nºs 1, 2, 4, 6, 9, 18, 21, 53, 59, 89, 115 e 126 a 131 e

com as  Subemendas nº  1  às  Emendas nºs  72,  100,  101 e  106.  À Comissão de

Redação.

Registro de Presença

O presidente – Quero anunciar a presença, em Plenário, do nosso querido colega

deputado Carlos Henrique, secretário de Estado de Esportes.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.334/2015, do deputado Alencar da

Silveira Jr., que proíbe a venda e o consumo, em dias de jogos, de bebida alcoólica

nas dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta

do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado Léo Portela.

O deputado Léo Portela* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos diante de um

momento muito delicado para a sociedade mineira, para as famílias de Minas Gerais.

Minas é o Estado com mais morte por uso e abuso de álcool, crack e outras drogas.

Será que estamos avançando ao flexibilizar, ao permitir o uso de bebida alcoólica em

nossos estádios? Temos acontecimentos recentes em Minas Gerais de violência, de

batalha campal tanto no Mineirão quanto no Independência. Sabemos que o álcool

potencializa a agressividade, a possibilidade de acidentes e de efeitos trágicos para

as famílias. Não vejo avanço em nosso Estado, não vejo avanço para a sociedade

com essa flexibilização. Pelo contrário, qualquer liberação de álcool ou flexibilização

do seu uso será maléfica.

Algumas pessoas estão trazendo um discurso horrendo para o nosso Estado, que é

a liberação da maconha. Sabemos que não é função do legislador estadual dispor

sobre esse tema, mas pessoas ligadas à luta antimanicomial fizeram uma reunião na

última  semana,  na  UNA,  e  levantaram  a  ideia  de  flexibilizar  o  uso  da  maconha.

Trouxeram profissionais do Uruguai que disseram que é bom para a sociedade liberar
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o uso da Cannabis. Ora, aonde vamos chegar? Estão querendo dissolver os valores

da sociedade, estão querendo liquefazer os valores da sociedade. Estamos numa

sociedade cada vez mais líquida, em que não existem valores de família, em que não

existem valores cristãos sendo respeitados. Tudo é livre, tudo pode ser flexibilizado.

Vivemos  um  momento  delicado  no  Estado:  as  comunidades  terapêuticas  estão

sofrendo porque não têm dinheiro para comprar comida. O que está acontecendo

com  Minas  Gerais,  Sr.  Presidente?  Temos  o  programa  Aliança  pela  Vida,  que  é

referência no Brasil, mas, desde o início do ano, está com suas parcelas atrasadas. O

terceiro setor não precisa de esmolas; está fazendo um favor para o Estado porque o

Estado não consegue atingir a necessidade de superação desse mal, que é o mal das

drogas. O Estado não consegue atender e recuperar as pessoas, as famílias, então

fazem esse serviço as comunidades terapêuticas. Há leitos contratados pelo Estado,

mas  cerca  de  1.100  não  estão  sendo  honrados.  Não  estamos  pedindo  favor  ao

governo; queremos apenas que ele cumpra o contrato que foi firmado. Falei com o

secretário  Odair  Cunha,  que  me  garantiu  que  esse  problema será  resolvido  nos

próximos dias. Mas tenho certeza de que o governo de Minas será sensível, já que,

agora, estamos numa situação melhor com o orçamento. Hoje podemos honrar os

compromissos novamente.

Governador  Fernando Pimentel,  V. Exa.,  com a sua sensibilidade de sempre; V.

Exa., que escuta para governar, que tem um governo sensível à causa do terceiro

setor, sensível às famílias mineiras, sensível à luta contras as drogas, pode resolver

esse problema. Homens acolhidos pelas comunidades terapêuticas estão acampados

aqui  na  Assembleia,  porque  não  podem  mais  ficar  nas  comunidades  onde  não

existem recursos para sustentá-los.

Não existem mais recursos para que eles tomem banho. Não existem mais recursos

para  que  os  profissionais  de  saúde  ali  envolvidos  sejam  devidamente  pagos.  E

pessoas contrárias a esse trabalho estão se levantando no Estado. E cito nomes: a

Sra.  Miriam  Abuid,  que  foi  contratada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para

aterrorizar as comunidades terapêuticas. O papel dela é só um: desconstruir o que foi

construído nos 12 últimos anos e aterrorizar  todos aqueles  que são responsáveis

pelas  comunidades  terapêuticas.  Quem  procura  a  Secretaria  de  Saúde  hoje  é
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abordado por essa senhora, que, com um discurso sectário, diz que as comunidades

terapêuticas são minimanicômios. Só quem não conhece o trabalho abnegado desses

homens pode levantar algo tão injurioso, pode levantar uma calúnia tão grande contra

quem se doa pelo trabalho de bem, pelo trabalho que salva vidas, um trabalho que

salva futuros, que garante o futuro de jovens, que garante o futuro de famílias. Ora, D.

Miriam Abuid, quero dizer à senhora que esse discurso não prosperará em nosso

estado, que o nosso estado é vanguarda no combate e na prevenção ao uso e ao

abuso de álcool, crack e outras drogas, não por causa da sua luta, mas por causa da

luta desses homens que são abnegados, que são denodados, que se doam dia e

noite para salvar vidas. Minas Gerais não será vanguarda na promoção da marcha da

maconha.  Minas  Gerais  não  será  vanguarda  na  flexibilização  do  uso  de

entorpecentes,  do uso de drogas lícitas  ou ilícitas.  Minas Gerais  é vanguarda na

defesa da vida. Minas Gerais é vanguarda na defesa da família. Tenho certeza de que

o governador Pimentel, sensível que é, regularizará essa situação ainda neste mês.

Tenho certeza de que, na nossa luta pela vida, juntos triunfaremos. Era o que tinha a

dizer, Sr. Presidente.

O  presidente  –  Com  a  palavra,  para  discutir  o  projeto,  o  deputado  Vanderlei

Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda* – Saúdo o Sr. presidente, os membros da Mesa, os

Srs.  deputados,  as  Sras.  deputadas,  os  assessores  da  Casa,  os  jornalistas  que

cobrem os nossos trabalhos e aqueles que acompanham os trabalhos nas nossas

galerias.  Faço  uma  saudação  especial  àqueles  que  acompanham,  pela  TV

Assembleia, a nossa manhã de trabalhos nesta Casa.

Em primeiro lugar,  quero concordar  ipsis  litteris  com o que disse meu colega e

companheiro neste Parlamento, deputado Léo Portela. Eu, que presidi a Comissão de

Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas por dois anos, e por quase

um ano fui o vice-presidente da comissão especial que acabou se transformando na

comissão permanente,  temática,  desta  Casa,  que pude viajar  por  este  estado de

norte a sul, de leste a oeste e ver a realidade de vários municípios e distritos, sei que

existe uma luta muito grande. Há mais de 300 comunidades terapêuticas no Estado

de  Minas  Gerais,  mas  apenas  pouco  mais  de  10%  delas  conseguem  atender  à
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exigência legal para fazer o convênio no Cartão Aliança pela Vida. Se não fossem

esses bravos lutadores, que atuam mais com o coração do que com a condição, não

sei o que seria das famílias que dependem de uma internação para um ente querido,

que dependem de uma internação para alguém da sua família. Alguns já chegaram a

dizer que para aquele não há mais jeito, não há mais recurso, que acabou. Alguns

chegam a dizer que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, até a cinza dele é

torta.  Mas,  como bom cristão  que sou,  posso dizer  que não foi  à  toa que Jesus

nasceu numa família de carpinteiro; foi  para consertar  até pau que nasce torto. E

vemos que as comunidades terapêuticas têm prestado um trabalho maravilhoso. Mas

sabemos, também, da luta que existe contra esse trabalho, como disse o deputado

Léo Portela.

Existe  uma  conspiração  contra  o  trabalho  das  comunidades  terapêuticas,  uma

demonização do trabalho delas. Também é fato que existem alguns irresponsáveis.

Existem pessoas explorando a dor das famílias, pessoas sem coração, mas elas não

são  maioria,  são  uma  minoria.  Não  podemos  penalizar  a  maioria  por  causa  da

irresponsabilidade da minoria.

Deixo minhas palavras de endosso e apoio a tudo o que disse o deputado Léo

Portela,  desta  tribuna.  O  nosso  governador  Fernando  Pimentel  herdou  esse

problema; o atraso no pagamento das comunidades terapêuticas existe desde o ano

passado. Tentou colocá-lo em dia, e tenho certeza de que ainda fará isso. O nosso

governador vai colocar em dia esses pagamentos e não vai permitir que as nossas

comunidades terapêuticas passem mais aperto do que já têm passado.  Digo isso

porque,  hoje,  os  recursos  disponíveis  não  são  suficientes  para  manter  uma

comunidade  terapêutica  em  funcionamento.  Os  diretores  dessas  comunidades

precisam fazer malabarismo para manter todas as pessoas bem-alimentadas, bem-

acomodadas e bem-agasalhadas nesta época de inverno, para que depois possam

retornar  aos  seus  lares  e  dar  às  suas  respectivas  famílias  a  alegria  de  voltar

saudáveis ao convívio com elas e com a sociedade como um todo.

Sr. Presidente, quero discutir esse esquizofrênico Projeto de Lei nº 1.334, que é um

retrocesso. Digo retrocesso, primeiro, porque o nosso Estado já havia retirado dos

estádios  o consumo de cerveja.  Eu era presidente da Comissão de Prevenção e
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Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas quando aconteceu a Copa do Mundo e,

anteriormente,  a  Copa  das  Confederações.  Existe  um  forte  lobby da  indústria

cervejeira, que é forte não só em Minas e no Brasil, mas também no mundo inteiro. A

Ambev reúne mais de 50 marcas de indústrias cervejeiras. Portanto, o dinheiro que

hoje a Ambev põe nos canais de comunicação para publicidade e para patrocinar o

futebol  é absurdamente alto.  Então,  estamos lutando contra um gigante,  que é o

poderio financeiro da Ambev.

Por  que disse que esse projeto é esquizofrênico? É esquizofrênico porque será

totalmente questionável, caso aprovado nesta Casa. Gostaria de chamar a atenção

dos meus companheiros da base para reverter essa questão votando “não” a esse

projeto. Digo isso porque já existe a Lei Federal nº 10.671, deputada Marília Campos.

Aliás,  em  seu  art.  13,  a  referida  lei  diz  claramente  sobre  não  portar  bebidas  ou

substâncias  proibidas ou suscetíveis de gerar  ou possibilitar  a prática  de atos  de

violência. Esse artigo também foi incluído na Lei nº 12.299/2010. Portanto, já existe

uma lei federal que regulamenta esse assunto. O Estatuto do Torcedor existe e é

claro. Assim sendo, votar e aprovar esse projeto nesta Casa é anular aquilo que já foi

aprovado e, mais que isso, uma lei estadual jamais vai se sobrepor a uma lei federal.

Peço  aos  nobres  pares,  principalmente  aos  meus  companheiros  da  base,  que

reflitam comigo.  Além disso, sabemos que hoje há um transtorno terrível  para os

moradores do entorno do Mineirão, deputado Felipe Attiê.  A reclamação é que as

pessoas  chegam lá  cedo para  um jogo que  só vai  acontecer  na  parte  da  tarde.

Montam churrasqueiras, levam bebidas e fazem suas necessidades nas portas das

casas. Não posso concordar com isso. Quando digo para votarmos “não” ao projeto é

porque não concordo com esse problema vivido pelos moradores da Pampulha.

Vivi  esse  inferno  no  São  Bento,  por  ocasião  de  alguns  carnavais.  Havia

concentração  de  milhares  de  pessoas  fazendo a  rua  de  latrina  e  impedindo  que

pessoas doentes saíssem do condomínio para ir a um hospital. Estava tudo tomado e

sem  nenhum  controle  da  Polícia  Militar,  sem  nenhum  controle  da  prefeitura,

exatamente  como  acontece  na  região  da  Pampulha.  Se  quisermos  resolver  o

problema que hoje aflige os moradores, não será com essa lei, e vou mostrar isso

aqui. Não será essa lei que resolverá esse problema. Se quisermos, já temos lei para
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resolver o problema. Basta que tenhamos uma ação policial e uma ação efetiva de

fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Vou dizer aquilo que

já é sabido: quando se quer, quando se tem vontade política, se faz, deputado Felipe

Attiê. Vamos lembrar como era o Centro de Belo Horizonte há alguns anos: tomado

de camelôs. Começou na prefeitura do Fernando Pimentel a organização do centro

da  cidade.  Hoje  aqueles  camelôs  que  estavam  lá  penando  no  meio  da  rua  são

grandes empresários nos shoppings populares. Alguns se transformaram em grandes

distribuidores de produtos. Eram camelôs que estavam ali tentando ganhar o seu pão.

O atual governador de Minas, que, na época, era prefeito de Belo Horizonte, fez um

trabalho inteligente e levou para um espaço adequado, um espaço confortável,  os

camelôs que estavam no Centro da cidade. Hoje o Centro da cidade foi devolvido ao

cidadão. Hoje você pode andar no Centro da cidade, coisa que não podia. Hoje você

pode falar ao celular no Centro da cidade, coisa que não podia. Então, se quisermos

resolver os transtornos na Pampulha,  Doutor  Jean Freire, é simples:  basta que a

Polícia Militar entre em ação, e a prefeitura coloque lá a fiscalização. O problema será

resolvido.  Se  o  projeto  de  lei  é  para  diminuir  esse flagelo  que  as  famílias  estão

vivendo lá, é simples: já temos a solução. Basta colocá-la em prática.

Segundo, o argumento de que liberar venda da bebida no Mineirão ou nos estádios

em Minas Gerais, especialmente no Mineirão, vai diminuir esse flagelo que sofrem

hoje as famílias na Pampulha é ledo engano. Por quê? Porque todos sabemos que o

custo  do Mineirão  e o  custo dos aeroportos  no Brasil  são absurdamente  altos.  A

pessoa continuará comprando cerveja na promoção dos supermercados, tomando do

lado de fora do Mineirão, chegando bêbada ao Mineirão e fazendo churrasco na porta

dos moradores. Por quê? Porque o custo Mineirão é altíssimo. O preço da bebida no

estádio vai ser muito mais alto. Portanto, eles continuarão comprando nas promoções

dos supermercados e não haverá a diminuição do consumo da bebida, da cerveja do

lado de fora do estádio. Ledo engano imaginar que essa lei levará todo o consumo da

cerveja para dentro do Mineirão. Não levará, deputado Nozinho. Ela continuará sendo

consumida do lado de fora. Ela continuará sendo consumida da mesma forma que

acontece  hoje.  Queria  eu  que  isso  pudesse  resolver  a  situação.  Queria  eu  que

aqueles moradores da região da Pampulha pudessem ter sossego e respeito, mas,
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para isso,  seria necessária uma ação enérgica da Polícia Militar,  seria  necessária

uma ação enérgica da nossa fiscalização, deputada Rosângela Reis. Dessa forma

sim,  teríamos  essa  questão  resolvida.  Não  é  liberando,  retrocedendo,  dando  10

passos para trás com a liberação da bebida que vamos resolver o problema. Volto a

dizer mais: é importante observar que o projeto fragiliza-se a partir do momento em

que encontramos uma lei federal que disciplina o assunto. Essa lei federal é clara.

Deputado Felipe Attiê, o Estatuto do Torcedor é claro. Está escrito no inciso II do art.

13: “não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou

possibilitar  a prática de atos de violência”  – incluído pela Lei nº 12.299, de 2010.

Temos informações de que o índice de violência diminuiu nos estádios.

Voltaremos a ver o que eu via quando era adolescente, lá pelos idos dos anos de

1966, um ano depois que o Mineirão foi inaugurado, em 1965. Em 1966, comecei a

frequentá-lo com minha família. Íamos aos estádios, e não havia torcida organizada,

não havia essa baderna nem os palavrões que se ouvem hoje. Havia respeito, e as

famílias  lá  iam.  A retirada  do  consumo  da  bebida  no  estádio  Mineirão  e  outros

estádios trouxe de volta a presença das famílias, com criancinhas de colo. É bonito

quando a televisão mostra e dá um zoom naquela criancinha uniformizada no colo do

pai, de 1 ou 2 anos. Elas vão desaparecer novamente dos nossos estádios, porque

nenhum  pai,  com  o  juízo  em  seu  devido  lugar,  vai  levar  sua criança ao  estádio

sabendo que lá estão pessoas autorizadas a consumir bebidas.

Alguém pode dizer: “Mas eles já chegam lá bêbados”. Eu já disse: essa é outra

história. Para isso, precisamos de uma ação enérgica fora dos estádios; precisamos

da ação da Polícia Militar; precisamos da ação da fiscalização da prefeitura, como

disse o colega Felipe Attiê,  se for  o caso.  Quero crer,  deputado Felipe Attiê  – aí

vamos esbarrar no óbice de constitucionalidade –, mas, se fosse o caso, até colocar

bafômetro.  Se  hoje  temos  polícia  na  rua  para  inibir  que  motoristas  dirijam

embriagados, sabemos perfeitamente que um estádio de futebol é um palco muito

próprio para que os ânimos se acirrem, para que as pessoas se estranhem. Todos

sabemos,  deputado  Emidinho  Madeira,  que  uma  pessoa  quando  bebe  fica  mais

alterada, mais “corajosa”, propõe-se a fazer coisas que não faria se estivesse normal.

Portanto, deixo o meu registro do que penso dessa lei. Não é diferente da defesa
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que fiz por ocasião da Copa do Mundo, quando lutei – fui voto vencido, mas lutei –

para que não retornássemos com bebidas aos estádios. Lamentavelmente sobrou

para os estados regular a questão, e aí esse abacaxi ficou nas nossas mãos. Teve o

meu  voto  contrário  à  época,  como  terá  hoje  novamente.  Conclamo  os  meus

companheiros  e  até  os  da  chamada  oposição  que,  considerando  o  que  estou

trazendo,  possam votar “não”  a esse projeto;  votar  “não” ao retorno da venda de

bebida  alcóolica  no  Mineirão,  até  porque  isso  não  resolverá  o  problema do  seu

consumo na área externa. Repito: não resolverá. Com o dinheiro que se paga por

uma cerveja dentro do estádio, creio – posso estar errado, faço uma análise sem

muito fundamento econômico – que o custo lá dentro equivale ao de seis lá fora, nos

supermercados, nas promoções. Portanto, esse consumo externo não diminuirá, não

desaparecerá.

Faço um apelo aos pais e mães de famílias deste Parlamento e aos que querem

levar seus filhos, como eu ia, na minha adolescência, com meus pais, tios e primos.

Íamos a pé, pela estrada velha do Engenho Nogueira. Não existia a Avenida Carlos

Luz, a Catalão. Saíamos do Lar dos Meninos Dom Orione e acessávamos o Mineirão,

indo e voltando a pé.

Quando a geral ainda existia, se fosse possível, ficávamos lá, pois era mais barato,

e víamos respeito. Hoje, lamentavelmente, é triste ver moças gritando palavrões nos

estádios, empurradas e levadas por uma massa. Pessoas participam das chamadas

torcidas organizadas, que, tenho certeza, é um mal neste país. Os clubes que as

apoiam concordam com a criação de facções violentas no futebol.

Faço  um  apelo  à  minha  base  nesta  Casa,  ao  Bloco  Independente,  aos

companheiros da oposição e aos pais e mães que pensam como eu e que podem

fazer a mesma defesa: não podemos retroceder e dar 10 passos para trás depois de

conquistar  algo  tão  importante.  Vou  mais  além:  espero  que  o  projeto  não  seja

aprovado pelos deputados. Embora estejamos na discussão, meu encaminhamento é

por votarmos contra o projeto. Se for aprovado, questionarei  a sua legalidade em

função da Lei nº 10.671, pois ele não pode se sobrepor a essa lei  federal, que já

disciplina o assunto. Em seu art. 13, repito, está claro que não se pode portar objetos,

bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de

atos de violência, incluído pela Lei nº 12.299, de 2010.



2378
____________________________________________________________________________

Sr.  Presidente,  não  gastarei  todo  o  tempo  que  tenho  por  direito  para  o  meu

encaminhamento. Essas eram as minhas palavras. Deixo meu apelo à nossa base de

governo nesta Casa: digamos “não” a esse projeto, que é um retrocesso em nossa

história e na história desta Casa. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para discutir o projeto, o deputado Antônio Jorge.

O deputado Antônio Jorge* – Sr. Presidente, caríssimos deputados e deputadas,

minha primeira palavra será sobre o debate de hoje relativo às CTs. Saúdo os amigos

e aqueles que militam na área social das CTs. Gostaria de somar as minhas palavras

às que demonstram intensa preocupação com essa política pública e às que me

antecederam  em  repúdio  às  posições  fundamentalistas  e  dogmáticas  que

desconsideram isso como um equipamento da rede de atenção à saúde, a despeito

das  suas  vicissitudes  e  de  ser  também  um  equipamento  social  que  promove

tratamento e reabilitação.

Deputados Léo Portela e Vanderlei Miranda, gostaria de revelar uma preocupação

adicional aos líderes, aos trabalhadores e aos usuários das CTs, que diz respeito à

clara posição do governo nessa agenda. O deputado João Leite foi testemunha do

esforço, e agradeço sua menção já nesta sessão do trabalho do governo passado em

relação  à  rede complementar  e  principalmente  ao  Cartão  Aliança  pela  Vida,  que

promoveu um rito republicano de credenciamento, de encaminhamento e de modelo

gerencial no que diz respeito ao relacionamento saúde-CTs.

Não é verdade que o governo passado atrasou os pagamentos às comunidades

terapêuticas. Pelo contrário, em 2014 houve um reajuste no valor das diárias pagas

às comunidades terapêuticas no programa Aliança pela Vida, aliás, aumento ainda

insuficiente para fazer frente a todo o desafio de custeio dessas entidades.

Deputado  João  Leite,  a  minha  preocupação  com  aqueles  que  defendem  as

comunidades terapêuticas é a clara estratégia do governo estadual. Para ser muito

preciso, é a clara estratégia utilizada pelo setor de saúde mental da Secretaria de

Estado de Saúde para não encarar o debate. Aqueles que estão promovendo esse

atraso não têm a coragem de vir a público e desconsiderar o serviço que é prestado

pelas comunidades terapêuticas. Sabem qual é a estratégia do governo estadual no

tocante a esse assunto? É a mais covarde possível. E vocês têm de estar atentos a
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isso. É a morte por inanição, é a morte pela fome. “Olha, não dá para brigar com esse

povo. Então, não pagamos, eles vão falindo, vão cansando, vão se desmanchando.

Daqui a pouco, o tal do Aliança pela Vida vai ser um programa maldito na boca de

todos, porque não funcionará.”

Essa  é  a  covarde  estratégia  do  governo.  Nós,  da  Comissão  de  Prevenção  e

Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, já aprovamos requerimento e vamos

estudar o Regimento, porque as informações não estão chegando. É óbvio que isso é

quebra de contrato; está contratado e tem de pagar, não há discussão quanto a esse

aspecto. O que temos de exigir do governo estadual é que ele venha a público dizer

se na sua política admite ou não as comunidades terapêuticas. Aí, vamos ter uma luta

ideológica, técnica, de posições claras.

Caros amigos, hoje, o governo está tratando esse assunto na barrigada. Conhecem

a estratégia da barrigada? “Vai empurrando, vai empurrando, uma hora esse povo

cansa, uma hora esse povo desiste. Esse povo chato, que fica usando a tribuna para

reclamar, uma hora vai cansar.” Talvez, essa seja a questão mais perversa e mais

grave no debate sobre as comunidades terapêuticas. A Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e de Outras Drogas está atenta e já requereu do governo

uma posição oficial. Se necessário, vai convocar os atores estaduais do governo para

virem aqui, com coragem, defender a sua posição, a posição do governo. E, se for

contra, vamos então saber que medidas tomaremos em relação à luta política, à luta

social.

Quero  dizer  que  o  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que  considero  um  dos

parlamentares mais atuantes, com uma história  brilhante,  já marcou seu nome no

Legislativo de Minas Gerais, tem muitas ações às quais apoio e pelas quais tenho

profundo respeito.  Vou querer  contribuir,  ainda que de forma humilde,  sempre  na

direção de ser sinérgico com algumas de suas inciativas. Não sei se os caríssimos

pares sabem, mas é importante que os nossos telespectadores tenham conhecimento

– deputado Alencar da Silveira Jr., faço aqui propaganda de sua iniciativa antes de ela

chegar ao Plenário – do projeto de lei que regula a venda de bebidas em eventos que

contem com a presença de mais de 5 mil pessoas, proibindo que a venda aconteça

nos últimos 30 minutos do evento.  Essa é uma iniciativa do deputado Alencar da
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Silveira Jr., que tem o nosso apoio. Por que digo isso? O deputado Antônio Jorge é

contra a bebida? Não, seria hipocrisia dizer isso, porque eu bebo. O deputado Antônio

Jorge tem uma luta moral contra a bebida? Não, não é verdade, não tenho militância

religiosa.  Qual  é  a  minha  posição  absolutamente  contrária  a  esse  projeto?  É  a

questão do coletivo, da saúde pública, deputado Rogério Correia. O uso do álcool é

um dos maiores desafios para a saúde pública e para as diversas políticas sociais.

Violência  no  trânsito.  Pesquisas  de  duas  décadas  passadas  feitas  no  IML

identificaram: morte violenta no trânsito, 86% dos cadáveres tinham álcool no sangue.

Foi a causa das mortes? Pode não ser, mas pode ter sido um facilitador. Violência

doméstica, deputado Felipe Attiê, 67% das mulheres agredidas em 2013 relataram

que  seus  agressores  estavam  alcoolizados.  Briga  de  torcidas,  pequenas  brigas,

brigas mais graves. A Polícia Militar de Minas dá o testemunho da redução de 40% de

incidentes,  não  aqueles  praticados  por  vândalos  de  torcidas  organizadas  que,

independentemente de bebidas, vão lá com essa única finalidade. Como foi dito pelo

deputado Vanderlei Miranda, o álcool dilui a nossa censura. Num ambiente de paixão

é o ingrediente certo para dar problemas.

O deputado Felipe Attiê (em aparte)* – O superego fica liberado.

O deputado Antônio Jorge* – Sim. É impossível não reconhecer que existe uma

associação,  mas  o  álcool  é  uma droga  lícita,  está  inserida  em  nossa  cultura  de

diversas  formas.  Não  se  trata  aqui  de  uma luta  contra  o  álcool.  Os  países  que

avançaram em seus marcos civilizatórios conseguiram criar regras sociais para o uso

de álcool.  Deputada Ione Pinheiro,  a Itália  é tão apaixonada por futebol  quanto o

Brasil. A Argentina, tanto quanto nós, latinos, fervorosos. Os ingleses, a seu modo,

também  são  apaixonados  por  futebol.  Esses  três  países  –  só  para  citar  esses

exemplos, sem cair na questão do mundo árabe, muçulmano – proíbem a venda de

álcool nos seus estádios. A Argentina e a Itália proíbem a venda de bebida alcoólica

no entorno dos  estádios.  O deputado Agostinho deu um testemunho,  foi  em dois

jogos na Itália, mas era servido cafezinho. Não se bebe na Itália, o berço do vinho?

Não se trata disso.

Precisamos reduzir  o  consumo de álcool  pensando no coletivo.  Cabe ao poder

público ser o indutor de comportamento, e ele não pode, em nenhuma hipótese, ter



2381
____________________________________________________________________________

estratégias ou mecanismos legislativos que autorizem ou incentivem o uso de álcool

nos  estádios.  Coloco-me  frontalmente  contra  o  projeto  não  pela  violência  que

acontece ali nem pelo ponto de venda, mas pela associação, ou seja, o simbólico, o

indutor de comportamento. Por exemplo, as crianças têm a sua paixão no nascedouro

pelo nosso principal esporte associado ao álcool, à propaganda de cerveja. Isso é um

contrassenso.

Quero evocar,  deputado João Vítor  Xavier,  a grande luta das assembleias e do

Congresso Nacional contra o tabaco. Há uma semelhança muito grande com o que

discutimos agora. O Brasil é exemplo para o mundo, reduziu em 30% o número de

fumantes, tabagistas, salvou milhares de vidas. O tabaco é a primeira causa evitável

de  morte,  o  abuso  do  álcool  está  entre  as  principais  causas  evitáveis  de  morte.

Quando as  assembleias  começaram a fazer  leis  restritivas  de  acesso ao tabaco,

muita gente esperneou: isso é um absurdo, infringe a liberdade individual, fumo onde

quero, é problema meu se vou ter câncer de pulmão. Não é, o câncer de pulmão não

atinge somente o indivíduo, mas também a sociedade, é um custo para a sociedade e

atinge as famílias. Lógico que cabe ao poder público, se a droga é lícita, estabelecer

regras  de  uso.  A única  forma que temos,  ou seja,  os  dois  pilares  de  estratégias

públicas para reduzir o consumo de substâncias psicoativas, que são lícitas – já que a

nossa  discussão  não  é  moral  –,  são  regular  o  acesso  e  criar  regras  sociais  de

comportamento,  como o deputado Alencar  da  Silveira Jr.  está fazendo na lei  dos

shows, dizendo que, nos últimos minutos, não vai haver mais venda de bebidas. Isso

ajuda a regrar o consumo. É como fez o primeiro mundo.

Em função do nosso complexo terceiro-mundista, adoramos citar o primeiro mundo:

fomos aos estádios dos Estados Unidos. Adoramos citar o estrangeiro. É complexo

terceiro-mundista mesmo. Vamos citar o primeiro mundo: vá à maioria dos estádios

dos Estados Unidos e peça uma cerveja na hora do almoço.

Você não é servido. Vá à Inglaterra, onde existe o maior consumo  per capita de

cerveja do mundo. Se você sair com um copo de cerveja na rua, o policial te para na

hora. Não pode beber em público. Na Inglaterra, isso só é possível em condições

especiais.  Há  lei  federal  sobre  isso.  A venda  é  negociada.  É  proibido  beber  em

público  e também depois  de  meia-noite nos  pubs.  Há regras sociais.  Insisto que,
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como no primeiro mundo, precisamos criar regras sociais. Isso é diminuir o acesso,

como foi feito com o cigarro. Não se pode fumar em público, não se pode incomodar

os outros, não se pode fumar no avião.

Sobre o cigarro, foi muito curioso. Pasmem, pois, no início da briga contra o tabaco,

associações de direitos humanos entraram na luta dizendo que aquilo era invasão de

privacidade, que proibir o fumo no avião era um abuso, um cerceamento de liberdade;

questionaram como o cidadão iria para a Europa. Vencemos essa etapa. Criamos

regras civilizadas de uso sem nada proibir. O direito da pessoa fumar e ter câncer de

pulmão  está  preservado,  permanece.  Criamos  regras  e,  dessa  forma,  os  jovens

fumam menos que no passado. Reduzimos em 30% o número dos tabagistas, então

precisamos iniciar o regramento, estabelecer regras sociais para o uso.

Estamos falando de autorizar o uso do álcool com uma associação que interessa à

indústria  cervejeira.  Não  se  trata  das  latinhas  de  cerveja  que serão vendidas  no

estádio,  mas  pelo  grande  potencial  de  propaganda,  de  indução  do  simbólico,  de

indução do comportamento que representa a bebida e o esporte. Temos um órgão

regulamentador  da  propaganda  que  é  uma  piada,  o  Conar.  Ele  é  gerido  por

publicitários, ou seja, a raposa toma conta do galinheiro. Nossos publicitários regulam

o Conar. A lei  diz que não pode haver propaganda sexista, lúdica e com esporte.

Lembre-se de qualquer propaganda de cerveja e pense se não há exatamente um

desses três elementos. É uma hipocrisia. Enquanto o mundo reduz o consumo per

capita de álcool, com benefícios coletivos...

Insisto que não se trata da liberdade individual de beber, mas de regras sociais para

se beber menos e induzir a um benefício coletivo. Nos Estados Unidos, o consumo

per  capita de  álcool  foi  reduzido  de  forma  expressiva.  O  mesmo  acontece  na

Inglaterra  e  na  Alemanha.  No  Brasil,  no  entanto,  está  aumentando  de  forma

expressiva. Não é porque se liderou nesse ou em outro ponto de venda; é por conta

de poderosas estratégias de indução de comportamento adotadas pela indústria do

álcool.

Senhores,  é  a  terceira  indústria;  ela  só  perde  para  a  bélica  e  agronegócios;  a

indústria  do álcool  é o terceiro contingente  de recursos.  Não estamos falando da

Minas  Arena  nem  das  40  mil  latinhas  que  serão  vendidas  no  Mineirão  ou  no



2383
____________________________________________________________________________

Independência.  Estamos falando de indução de comportamento  para  as  próximas

gerações;  estamos falando da responsabilidade do governo  Pimentel,  de  não ser

signatário desse retrocesso.

Já aprovamos a restrição, e a polícia afirma que os incidentes reduziram. A Minas

Arena  fez  uma  enquete  em  três  jogos  seguidos,  e  a  maioria  dos  usuários  dos

estádios é contra a volta da venda de bebidas. Ontem, O Tempo fez uma pesquisa

on-line, e mais de 50% foram contra o retorno do álcool. A quem interessa o retorno

de venda de álcool nos estádios?

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Deputado  Antônio  Jorge,

independentemente da questão da liberação da bebida no campo, concordo com o

senhor a respeito da explanação geral sobre bebida alcóolica e saúde pública. Faço

uma comparação com o fumo, outra droga lícita.

É impressionante como o Brasil diminuiu o número de fumantes. É o país que mais

diminuiu o número de fumantes, e o fez por meio de uma estratégia completamente

diferente da utilizada em relação à bebida.

A propaganda de fumo em qualquer lugar tem de mostrar os malefícios causados.

No maço de cigarros há figura de uma pessoa com perna amputada, com atividade

sexual  prejudicada  ou  com  câncer.  Teria  de  ser  mostrado  isso  também  nas

propagandas da televisão. Já não seria Hollywood é um sucesso. Isso acabou. Não

fazem essa propaganda, pois teriam de dizer que “Hollywood é um sucesso” para

causar câncer, ataque cardíaco e prejudicar as crianças. Também o Marlboro já não é

mais o cigarro dos valentes  que andam a cavalo,  cortando o sertão dos Estados

Unidos.

A bebida tem diferença enorme, estratégica. Quem bebe Bavaria, Brahma, Skol ou

seja lá qual for a marca terá a visão de lindas mulheres, o que incentiva os jovens.

Sim,  depois  ficam  barrigudos,  mas  isso  não  é  mostrado.  São  mostradas  belas

mulheres, cada mulher mais bonita que a outra. Assim vai a propaganda da bebida.

Há, portanto,  uma estratégia de para mostrar a bebida alcoólica como benéfica à

sociedade, diferentemente do fumo. Com a estratégia da propaganda e a proibição de

fumar em lugares fechados, públicos ou não, o consumo de cigarro diminuiu de forma

espetacular. Deputado Antônio Jorge, se perguntarmos hoje, em uma reunião, quem

fuma, vão levantar a mão três ou quatro pessoas, no máximo.
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O deputado Antônio  Jorge*  –  Deputado,  desculpe-me,  mas  sem se  restringir  a

liberdade.

O deputado Rogério Correia (em aparte)  – Sem se restringir a liberdade. Quem

quiser fumar pode, mas sabe do malefício. Faço essa comparação porque, quando eu

era jovem, quase todos fumavam. Fumar era bonito, era incentivado, mas passou a

ser visto como problema, embora se mantenha a liberdade individual de fumar. Com a

bebida ocorre  o mesmo. Se você continuar  a  qualificá-la  como benefício para  os

jovens, o uso dessa droga – é uma droga lícita, mas uma droga – será incentivado, e

os jovens a usarão cada vez mais.

Para  terminar,  faço  comparação  com  a  droga  ilícita.  Tratamos  esse  problema

apenas com repressão, até com a repressão individual ao uso, mas investimos pouco

na educação para combater a droga ilícita, o que deveria ser feito mais efetivamente

nas escolas. No Japão isso é mais eficiente que o método da tolerância zero para o

uso individual nos Estados Unidos.

V.  Exa.  tem  toda  razão.  A questão  do  Mineirão  e  dos  estádios  é  pequena  em

relação à estratégia global. Por isso fiz questão de fazer aparte.

O deputado Antônio Jorge* – Muito obrigado. É bom saber da nossa concordância.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) – Quero parabenizar V. Exa. pelo discurso. Já

levei a Uberlândia, quatro vezes, o Dr. Ronaldo Laranjeira, mestre e doutor nessa

área. Ele é da Escola Paulista de Medicina, estuda o problema do álcool no Brasil, é

meu amigo particular.  Não se trata de problema religioso,  de se consumir  ou não

álcool. Consumo álcool na minha casa, em uma festa, em algum lugar, mas é preciso

haver regras na área pública.

Temos de nos lembrar de que as pessoas em um estádio de futebol liberam sua

energia  na  torcida.  Como o  senhor  é  médico  psiquiatra  sabe  o  que  é  superego.

Quando se libera o superego, liberam-se todos os traumas, todas as agressões, se

estimulado pela droga, como o álcool, que é lícito. Então se cria esse problema.

Infelizmente, no Brasil não podemos elaborar uma lei para consertar um problema

que é de postura pública. O cara abrir churrasqueira no meio da rua, beber até cair

fora de lá pode, pois não há controle dos alvarás nesses bairros nem das bebidas

vendidas do lado de fora. Não há fiscalização dos ambulantes, e proibir esse tipo de
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coisa no campo seria um problema da postura de quem tem o poder: a prefeitura. Por

causa disso, vamos liberar a bebida em todos os estádios?

Em Uberlândia, no Parque do Sabiá, por exemplo, não há nada ao redor, nem bar

nem nada, porque há um parque. É uma situação que não serve para minha cidade. A

lei aqui não é municipal, mas estadual. Voto com V. Exa., e acredito que isso é um

retrocesso na nossa legislação.

O deputado Antônio Jorge* – Muito obrigado, deputado Felipe Attiê.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* – Deputado Antônio Jorge, serei breve.

Só quero abordar uma questão que acredito precisa ser considerada. O que V. Exa.

apresenta é muito rico em informação e não deixa dúvida alguma em relação ao

retrocesso proposto por esse projeto. Não existe dúvida, mas gostaria  que, assim

como hoje, a fiscalização próxima das casas noturnas, dos restaurantes tivesse uma

ação efetiva com o bafômetro, apreendendo dezenas e dezenas de carros, multando

dezenas e dezenas de pessoas embrigadas ao volante. Quero saber como será feito

o controle dessa pessoa que sairá embriagada do Mineirão.

O deputado Antônio Jorge* – Aos milhares.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* – E que, com certeza, está com o carro

lá fora aguardando para retornar para casa. E está previsto no projeto de lei uma

intensiva fiscalização com bafômetros no entorno dos estádios? É essa questão que

queria abordar também, deputado Antônio Jorge.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  –  Com  todo  respeito  que  tenho,

primeiro, à inteligência de V. Exa., à sua capacidade...

O deputado Antônio Jorge* – Quando elogiam a inteligência é porque vem...

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Vou encaminhar contrariamente a V.

Exa., mas queria corrigir dois erros de informação na sua fala. Na Inglaterra, a venda

de cerveja não é proibida nos estádios. Pelo contrário. A cerveja é até uma maneira

de negociação com as torcidas, quando há problemas. Já cobri jogos na Inglaterra, já

estive lá em alguns jogos. Também estive na Argentina há menos de um mês para

cobrir o jogo Cruzeiro e River Plate.

Na  Inglaterra,  hoje,  a  cerveja  é  até  um  mecanismo de  negociação  da  Premier

League.  Quando há um  problema no estádio,  quando há um  problema de briga,
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qualquer tipo de perturbação, a cerveja é cortada como maneira de punir o torcedor. A

cerveja virou mecanismo de negociação com as torcidas.

Então,  com  todo  respeito  à  tese  intelectual  desenvolvida  por  V.  Exa.,  que,  no

contexto social, acho que tem razão em muitas coisas; mas, no que diz respeito ao

estádio de futebol, na Inglaterra, que o senhor citou, a cerveja é permitida e há regras

muito mais duras para sua venda do lado de fora dos estádios que do lado de dentro,

pela perspectiva de se controlar o torcedor que está bebendo do lado de dentro de

maneira muito mais simples do que quem está bebendo do lado de fora. Estive na

Argentina há um mês e vi todo mundo com um copo de cerveja na mão.

Creio que as  informações estão  truncadas nesse aspecto  porque presenciei,  já

cobri jogos na Inglaterra e já cobri jogos na Argentina, e a cerveja é permitida.

O deputado Antônio Jorge* – Muito obrigado pela contribuição, deputado João Vítor

Xavier.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Um aparte, deputado?

O deputado Antônio Jorge* – Lógico, V. Exa. é o centro deste debate.

O deputado Alencar  da Silveira Jr.  (em aparte)*  – Quero deixar  bem claro para

todos...

O deputado Antônio Jorge* – Mas V. Exa. vai fazer a defesa do projeto.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Não vou. Acho que cada um já

sabe  minha  posição,  estamos  modernizando  o  que  existe  hoje.  Temos  arenas

modernas.  Quero  deixar  bem  claro  que,  quanto  à  venda  da  bebida  dentro  dos

estádios, o projeto é claro: ele permite a venda até o primeiro minuto do segundo

tempo. Então, tem esse negócio de falar que já bebeu, que vai sair bêbado. Não vai.

Todo mundo sabe, e você, como psiquiatra, sabe que a pessoa, ficando sem beber

nos 45 minutos finais – vamos ao dito popular – “vai consertar do fogo que pegou”.

Pode estar com teor alcoólico elevado e vai melhorar. Acho que isso vai ser uma

grande abertura para fazermos um projeto de minha autoria  dessa natureza para

eventos, shows e para todas as casas noturnas: 45 minutos antes de o show acabar

vamos parar com a venda de bebidas. Acho que isso vai ser um exemplo. Vamos

mostrar como será isso com o Mineirão, e isso será exemplo para o Brasil inteiro.

Outro  ponto:  a  administradora  dos  estádios  verificará  se  existe  e  onde  será
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efetuada a venda. Amanhã, a Minas Arena terá a liberdade de dizer: eu não quero

vender cerveja dentro do estádio, ou quero vender somente no camarote, ou quero

vender  somente no  bar.  O administrador  da  BWA poderá  dizer  onde será feita  a

venda. É proibido levar 10, 15, 20 cervejas, como acontecia antigamente, e ir para a

arquibancada  ou  para  a  cadeira.  Isso  será  proibido.  Nós  estamos  promovendo  a

educação  nos  estádios;  não  estamos  inventando  nada.  Quando  elaborei  a  lei

antifumo, que foi exemplo para 22 assembleias e hoje é um sucesso, não inventamos

nada, copiamos o que já existia.

Outro detalhe: esse projeto é importante, porque já traz a identificação facial nos

campos  de  futebol,  o  que  foi  acertado  com  o  secretário  de  Segurança  Pública.

Portanto,  o  projeto  quer  modernidade.  Não  se  pretende  deixar  ninguém  bêbado.

Estamos resolvendo o problema de 15 mil torcedores que ficaram do lado de fora, no

último jogo  do  Atlético.  Eles  ficaram  bebendo,  bebendo,  bebendo,  e  entraram no

último tempo. E o próprio pessoal da Polícia Militar disse que ocorrerá morte se isso

continuar da forma como está. Estamos dando essa condição e é o que quero que a

Casa entenda. Por isso, não ocuparei a tribuna para encaminhar.

O deputado Antônio Jorge* – V. Exa. já encaminhou de forma brilhante, como é do

seu feitio.

O deputado Alencar comete um pecado de comparação quando se refere a outro

projeto que fala da restrição do uso de álcool 45 ou 30 minutos antes do término dos

shows, com o que quero me alinhar. Isso é o que o mundo civilizado está fazendo:

criar regras sociais, induzidas pelo aparato legislativo, para mudar comportamento.

Mas, na questão do estádio, não se está fazendo isso, se está retroagindo. Se hoje o

álcool fosse liberado nos estádios e o deputado apresentasse essa medida, dela eu

seria signatário, pois estaria criando uma regra social de restrição ao uso do álcool.

Mas o que está sendo feito é o contrário, é até um paradoxo em relação à posição

tomada pelo deputado em seu outro projeto. Já está proibido, já há uma restrição; nós

estamos flexibilizando a restrição.

Sr. Presidente, para encerrar, quero insistir em um aspecto. Se temos preocupação

coletiva – e é obrigação do homem público preocupar-se com o coletivo -, há duas

coisas  a  serem  feitas:  restringir  a  festa  a  partir  de  normas  sociais  e  proibir  a
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propaganda. É um escândalo a permissividade em propaganda de bebida no Brasil.

Não sei como as mulheres não se revoltam com tantas propagandas sexistas, como

se beber cerveja deixasse o glúteo rígido, a barriga sarada... É uma bobagem, uma

falta de regulamentação da nossa propaganda. Volto a insistir: o álcool no estádio não

tem relevância para a indústria da cerveja pela quantidade que vai vender.  Isso é

irrelevante para a indústria da cerveja. O álcool no estádio tem relevância – e luta-se,

no  mundo inteiro,  contra  essa questão  –  porque  é  indutor  do  comportamento  do

jovem. É contra isso que nos devemos rebelar,  sem utilizar  aqui nenhum aspecto

moral, mas pensando nas questões coletivas da sociedade.

Encerro minhas palavras dizendo que terei a oportunidade de me alinhar a diversos

projetos  do  deputado.  Quero  saudá-lo  porque,  como ele  disse,  foi  o  autor  da  lei

antifumo em Minas Gerais, e foram criadas regras sociais para o uso do cigarro.

Quero agradecer muito ao deputado João Vítor. Tive a chance de estudar o assunto

na Inglaterra e sei que quando as companhias cervejeiras financiam o campeonato,

passam a ter direito à venda do produto nos estádios. Isso é uma negociação caso a

caso. A questão da Argentina me surpreende, deve ser uma medida recente. Até o

ano  passado,  quando  estudávamos  esse  tema  num  seminário  internacional,  era

proibida em alguns estádios  a venda, inclusive no entorno,  como é o caso do La

Bombonera, que tem muita história de beligerância entre as torcidas organizadas.

Essa é a nossa contribuição. Faço já o meu encaminhamento, obviamente, depois

de toda essa defesa que quero seja entendida pelos pares como estritamente técnica,

mas  num  campo  em que tenho  militância  há  muitos  anos.  Em  relação  à  bebida

alcoólica,  estamos,  infelizmente,  no  caminho inverso ao  êxito  que obtivemos,  por

exemplo, no mundo do cigarro. Obrigado, presidente e meus pares.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa – Sr. Presidente, estamos percebendo que o quórum

está baixo. V. Exa. poderia proceder à recomposição do quórum, por obséquio?

O presidente – É regimental.  Solicito ao secretário que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Doutor Wilson Batista) – (– Faz a chamada.)

O presidente (deputado Braulio Braz) – Responderam à chamada 57 deputados.
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Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para discutir o

projeto, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero

começar esta discussão lendo a justificativa do autor para apresentar este projeto,

que achei por demais incoerente. Diz assim: “A violência perpetrada por verdadeira

gangue de baderneiros, quando da realização de partida de futebol em Minas Gerais

e em outras unidades da Federação, tem se tornado problema de ordem pública e

está a demandar urgentes providências para se coibirem abusos”.

Eu tinha a impressão de que estava lendo a justificativa de quem é contra o projeto,

mas é a justificativa de quem está apresentando o projeto. Então, quer dizer, para

acabarmos com as gangues, para acabarmos com os problemas de ordem pública,

temos que liberar o álcool e a cerveja no campo de futebol? Isso é uma incoerência.

Mas quero tirar  outras incoerências desse projeto.  Há uma coisa muito maluca.

Enquanto o Brasil caminha para aumentar a rigidez com quem usa álcool e dirige, por

exemplo, esse projeto está indo no sentido contrário. Ou nós estamos achando que

ninguém vai de carro para o Mineirão, que todos vão usar o transporte público no

Brasil, que é uma maravilha? São coisas impossíveis de entender.

Outra coisa: estou vendo aqui as comunidades terapêuticas protestando, e lá há

centenas de pessoas com problemas com o álcool.  Mas nós estamos atuando no

sentido  inverso.  Há  algumas  maluquices  que  não  conseguimos  entender.  Há  um

substitutivo que tentou fazer um rearranjo no projeto. Em outras palavras, o projeto

diz o seguinte: beber no estádio pode. Na arquibancada, não pode. Tá bom. Quem é

que vai conter a massa? São 500 pessoas, mil pessoas que estão em outras áreas

do estádio e vão para a arquibancada. Tá bom: 1, 2, 3, 4, 5, 10 seguranças da Minas

Arena vão conseguir conter isso? Ou estamos fazendo mais uma lei para não colar,

para  não pegar? Então,  há essas coisas.  Não consigo entender  a justificativa  do

autor,  que  diz  que  liberar  bebida  diminui  a  violência.  Isso  está  na  justificativa.

Respeitamos as posições do colega, mas está na justificativa dele que essa liberação

vai diminuir a violência.

E, por último, pois não pretendo tomar muito o tempo dos colegas, quero repetir o

que já foi falado pelo deputado Vanderlei Miranda, nosso líder. Temos uma legislação
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federal  que proíbe,  que é  o  Estatuto  do  Torcedor,  mas agora  estão criando  uma

legislação  estadual  para  fazer  uma  interpretação  permissiva  de  uma  legislação

federal.

E há outras maluquices. Dizem o seguinte: “Fique tranquilo, Vanderlei Miranda, só

vamos vender bebida alcoólica no primeiro tempo”. Olhem que coisa maluca, é uma

legislação temporal, que diz: “Só vamos vender bebida até o intervalo entre o primeiro

e  o  segundo  tempos”.  Então,  se  o  juiz  levantar  a  bandeira  de  5  minutos  de

prorrogação: “Pare! Venda!”. É uma coisa muito maluca.

E diz  o seguinte:  “O vandalismo está  ligado ao consumo de bebida”.  Isso  está

escrito  na  justificativa  do  autor.  Então,  liberamos  o  álcool  para  acabar  com  o

vandalismo? A violência vai diminuir com a liberação da bebida alcoólica. Gente! Acho

que o cara que escreveu essa justificativa tinha bebido demais. Só pode, porque isso

aqui está muito doido.

Então, digo o seguinte: o projeto, obviamente, quer associar diversão a campo de

futebol, mas está desconsiderando um tanto de coisas, como por exemplo a violência

e o incentivo às pessoas beberem e voltarem para casa dirigindo.

Aí vemos outra maluquice. Em volta do estádio há um montão de blitze. O cara não

pode beber  e dirigir,  mas pode beber  e ir  para o Mineirão de carro, ou beber no

Mineirão  e  voltar  de  carro.  Gente,  pelo  amor  de  Deus,  estamos  prestando  um

desserviço  para  tudo  aquilo  que  se  construiu  ao  longo  do  tempo.  Não  vou  ser

repetitivo para dizer: a ideia é boa, mas o projeto é muito ruim.

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  –  Não  há  outros  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado João Vítor Xavier.

O deputado João Vítor Xavier* – Sr. Presidente, creio que tenho liberdade suficiente

para comentar esse projeto porque, em primeiro lugar, detesto cerveja, não gosto de

cerveja, não bebo cerveja, não sou bebedor de cerveja, portanto não estou legislando

em causa própria.  Em segundo lugar,  Sr.  Presidente,  como cronista  esportivo,  fui

talvez o que mais apoiou a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios

quando da implementação desse ato, há cerca de 8 anos. Acho que esse tempo foi

muito importante para uma avaliação, para uma análise do que aconteceria a partir

daquele momento.
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Cheguei a uma conclusão após oito anos: a proibição da venda de bebida alcoólica

não resolveu o problema da violência nos estádios. A principal causa da proibição, há

oito  anos,  era  a  questão  da  violência  nos  estádios.  Fazia-se  a  ligação  entre  os

torcedores  violentos  e  o  consumo  de  álcool  nos  estádios.  Hoje,  para  nós  que

frequentamos  estádios  e  que  vamos  ao  Mineirão  e  ao  Independência,  é  nítido  e

notório que não há essa correlação. A violência, nos estádios de futebol, está ligada

principalmente às gangues, às quadrilhas, aos bandidos e aos baderneiros, que vão

aos estádios para brigar.  Aliás, deputado Sargento Rodrigues,  com álcool  ou sem

álcool,  essas  pessoas  sempre  vão  brigar,  porque  o  que  as  motiva  a  brigar  é  a

intolerância social e desportiva e até o tráfico de drogas e a disputa de gangues. Esse

tipo de gente está mais preocupada com isso do que com a paixão pelo futebol ou

pelo seu time.

Resumindo, hoje o que presenciamos, do lado de fora dos estádios, é muito pior do

que o que havia antes com a venda de bebidas. O torcedor fica do lado de fora dos

estádios bebendo até 3, 4, 5 minutos antes do início do jogo porque não pode beber

do lado de dentro.

Agora vou pedir ajuda do presidente para discutir com a Minas Arena a utilização da

Esplanda  do  Mineirão.  Aliás,  presidente,  existem  muitas  críticas  ao  processo  de

reforma do Mineirão, uma obra que tirou 1.800 vagas do estádio. A justificativa é que

as  vagas  seriam diminuídas,  mas  teríamos  uma grande explanada que seria  um

espaço  de convivência  do  torcedor.  Entretanto,  esse espaço de  convivência  está

fechado. Podemos dizer que o espaço de convivência do torcedor é a porta da casa

de  quem  mora  na  região  da  Pampulha.  Infelizmente,  deputado  Iran  Barbosa,  os

moradores estão sendo obrigados a aturar pessoas urinando,  defecando,  jogando

latas de cerveja e de refrigerante e palitinho de churrasco na porta de suas casas. O

morador da Pampulha não tem paz, assim como o morador do Horto, no entorno do

Independência. Os torcedores transformaram as portas das casas das pessoas em

espaços de convivência, em bares a céu aberto.

Assim sendo, precisamos usar a força desta Casa para impedir isso. Conto com o

deputado Anselmo José Domingos, que tem feito um grande trabalho na presidência

da Comissão de Esporte, com o deputado Fred Costa, que é presidente da comissão
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que  discute  os  assuntos  municipais,  e  principalmente  com  o  nosso  presidente

Adalclever Lopes, que tem feito um trabalho exemplar e brilhante na condução desta

Casa.  Peço  a  V.  Exas.  que  nos  ajudem,  ajudem  o  povo  de  Belo  Horizonte  e

principalmente os moradores da Pampulha e do Horto na discussão dessa questão.

É  uma excrescência,  uma  aberração  a  Explanada  do  Mineirão,  um  espaço  de

convívio, ficar fechada. As pessoas querem chegar ao estádio e comer um tropeiro ou

um macarrão e também tomar a sua cerveja em condições decentes. Antigamente,

todos íamos ao Mineirão com 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de antecedência para ter

o  prazer  do  convívio.  As  pessoas  chegavam  e  se  dirigiam  à  sua  barraca  de

preferência, e isso desafogava o tráfego do Mineirão, o problema do trânsito e da

entrada  do  torcedor  no  Mineirão.  Aliás,  meu  amigo  Carlão,  convido-o  a  ficar

assentado na arquibancada do Mineirão observando os dados  no telão  da  Minas

Arena. Uma hora antes do jogo, você verá 5 mil torcedores dentro do estádio; 20

minutos antes do jogo, de 10 a 12 mil torcedores; no final do jogo, na saída, a renda

do jogo mostra que havia 40 mil torcedores dentro do estádio. Cerca de 30, 35 mil

torcedores  entram  no  estádio  faltando  apenas  10  minutos  para  começar  o  jogo,

porque todo mundo quer ficar bebendo do lado de fora do estádio. Essa é a realidade

prática existente hoje.

Países  desenvolvidos  já  entenderam  que  o  consumo  de  álcool  é  muito  mais

responsável em recintos fechados. Na Austrália, por exemplo, é proibido beber na rua

e permitido beber em locais fechados. Na Inglaterra, dizia isso ao deputado Antônio

Jorge, também é proibido beber na rua e permitido beber em ambiente fechado.

Por quê? Porque no ambiente fechado as forças de segurança têm maior controle.

Hoje os nossos estádios estão munidos de controle de segurança, de controle de

câmeras e de identificação do torcedor. É muito mais fácil você identificar o torcedor

alcoolizado dentro do estádio e retirá-lo de lá, punindo-o, prendendo-o e detendo-o,

que identificá-lo na rua. A própria Polícia Militar, que apresentou o grande mote para a

proibição  da  venda  de  bebidas  no  estádio,  hoje  é  a  favor  dela,  porque  sabe  e

presenciou,  durante  esses  oito  anos,  que  é  muito  mais  fácil  controlar  o  torcedor

alcoolizado do lado de dentro do que do lado de fora do estádio. A liberação da venda

de  bebidas  pode  permitir,  de  maneira  organizada,  a  resolução  de  uma  série  de
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problemas  nos  estádios.  Por  exemplo,  o  torcedor  chegará  mais  cedo ao estádio,

porque terá essa opção lá dentro; o torcedor será controlado, vigiado e monitorado

durante o período em que estiver consumindo álcool.

Há outro caso. Ouvi, há pouco, do deputado Cabo Júlio – e tenho todo o respeito

pelo  deputado  Cabo  Júlio,  que  está  à  minha  esquerda:  “Como  vai  fazer  com  o

torcedor que estiver bebendo e depois pegar o carro?” Isso é problema da legislação

de trânsito.  A BHTrans,  a  Polícia  Militar  e o  Batalhão de Trânsito  devem fazer  o

acompanhamento do lado de fora do estádio. Não é apenas o torcedor de futebol que

não  pode  beber  e  dirigir  alcoolizado,  mas  qualquer  cidadão  do  País.  Qualquer

cidadão que ingere álcool, seja na sua casa, seja no estádio de futebol, seja na igreja,

está proibido de dirigir. Vamos parar de vender bebida, para que a pessoa a consuma

em casa, porque ela não pode dirigir depois de beber? A legislação já trata desse

problema. É proibido beber e dirigir em qualquer lugar, seja em bar, em restaurante,

em boate, em cinema, em pizzaria e na casa das pessoas. A pessoa que bebe no

estádio, na sua casa, no restaurante ou em qualquer outro lugar não pode dirigir. Digo

isso, Sr. Presidente, com a independência de quem foi contra, durante muitos anos, à

venda de bebida alcoólica no estádio.

Aliás, estive pensando em muitas coisas que muitos companheiros disseram hoje.

Na prática, essa questão não resolveu a violência no estádio, que hoje está muito

mais ligada a gangues e quadrilhas que vão ao estádio a fim de brigar do que à

questão do uso do álcool. As brigas ultrapassam os limites desportivos. Até porque

esporte não é feito para brigar,  e nós criamos outros problemas muito mais sérios

com a proibição.

Temos,  sim,  que  utilizar  os  mecanismos  que  existem  em  todo  o  mundo.  Na

Inglaterra, ao contrário do que foi dito aqui, a bebida não é proibida no estádio, mas

na  rua.  Dentro  do  estádio  o  cidadão  pode  beber,  porque  lá  existe  controle.  Nos

Estados Unidos, de onde se originou – acredito – parte do texto do deputado Alencar

da  Silveira  Jr.,  a  bebida  é  vendida  até  o  momento  do  intervalo  do  jogo.  Isso  é

adotado, por um certo motivo, nos Estados Unidos em jogos de basquete, beisebol e

em vários eventos de outros esportes. Eles pensam que, quando cessa a venda de

bebida no intervalo, resolve-se o problema do torcedor que deixa de entrar no estádio
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para ficar bebendo do lado de fora. Dessa forma, permite-se que, nos 45 minutos

finais, ou nos dois quartos finais, no caso do basquete, o torcedor vá embora para

casa  recuperado  do  teor  alcoólico,  independentemente  de  ele  dirigir  ou  não.  Lá

também existe o problema de dirigir alcoolizado. A questão não é do trânsito. Quem

bebeu uma ou duas latas de cerveja não pode dirigir  em hipótese alguma. Nesse

caso, permite-se que o torcedor, naquela hora final, comece a se recuperar, a fim de ir

embora para casa da maneira mais tranquila e ordeira. Em grande parte do mundo

civilizado, a bebida não é controlada nos ambientes internos e sim nos ambientes

externos. Por isso, encaminho a favor do projeto. Votarei a favor, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  –  Presidente,  antes  mesmo  de  fazer  o

encaminhamento,  gostaria  de  que  os  ilustres  deputados  e  as  ilustres  deputadas

prestassem atenção a um vídeo muito curtinho feito pela TV Assembleia, que mostra

o  mundo  real,  gravado  a  requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública.  O

deputado  Iran  Barbosa,  o  deputado  João  Leite  e  o  deputado  Fred  Costa

acompanharam  a  situação.  Vamos  mostrar  no  vídeo  o  mundo  real.  As  posições

teóricas e contrárias ao projeto seriam muito bonitas se a realidade fosse diferente

para  os  moradores  no  entorno  do  Mineirão.  Por  gentileza,  comecem  a  exibir  as

imagens. Vamos dar algumas pausas nas imagens.

O presidente – Deputado Sargento Rodrigues, quero apenas comunicar ao Plenário

que, neste caso, foi aprovado um requerimento na comissão, e as imagens são da TV

Assembleia. Portanto, somente nesses casos, os pares poderão apresentar vídeos:

se o requerimento for aprovado em comissão e com imagens da Casa. Fora isso, a

Assembleia  não  exibirá  vídeo  no  momento  de  votação.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* – Por gentileza, exibam as imagens.

– Procede-se à exibição do vídeo.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  –  Esse  jogo  ocorreu  no  dia  26/11/2014.  Os

senhores e as  senhoras notarão que os torcedores estão bebendo nas ruas,  nas

calçadas e, principalmente, em frente às residências. Eles chegam até 6, 5, 4 ou 3

horas antes e bebem desenfreadamente, até 10 minutos antes do início do jogo.
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Essa é a proibição, a recomendação do MP, diga-se de passagem. Vamos dar uma

pausa nas imagens para os deputados verem o que foi, na prática, a proibição, e em

que resultou para os moradores do entorno do Mineirão.

Essas barracas são de torcedores que chegam muito antes do horário do jogo.

Vejam o cidadão descendo com uma caixa de isopor. Alguns vão beber, vão utilizá-la

para consumo próprio.

Quero que congelem a imagem. Percebam V. Exas. que a barraca está em frente

ao portão social de uma residência. É disso que estamos falando, deputado Fabiano

Tolentino,  do  mundo  real,  do  que  está  acontecendo  com  os  moradores,  com  as

famílias,  com  as  senhoras  e  moças  que  lá  moram.  Com  a  proibição  dentro  do

Mineirão, eles chegam mais cedo e bebem, bebem.

Vejam essa imagem: eles colocaram uma barraca no lugar onde seria a vaga de um

veículo. Colocaram mesas e cadeiras e ficam lá por 3, 4,  5 ou 6 horas bebendo.

Bebem por muito mais tempo que beberiam, de forma mais civilizada e tranquila, se

estivessem dentro do estádio.  É isso o  que acontece na prática.  Ou seja,  o que

adiantou  a  recomendação  do  Ministério  Público,  que  proíbe  a  venda  de  bebida

alcoólica dentro do estádio? Não adiantou absolutamente nada. A única coisa que

essa proibição trouxe foi o sofrimento para esse conjunto de moradores.

Continuem  passando  as  imagens.  Essa  é  a  avenida  que  passa  em  frente  ao

Mineirão. Parece-me que é a Alameda Ipê Amarelo. O local parece uma praça de

guerra. Vejam o lixo que é acumulado. E a Minas Arena não faz nada. Sobra para a

população e para o poder público fazer essa limpeza.

Congele essa imagem. Mais uma vez, vejam o que acontece em frente à garagem

de uma residência. Qual deputado mora lá e sofre esse tipo de ação? Quem está

passando por isso? Se algum deputado estivesse passando por essa situação que

estou mostrando, a questão seria diferente. Ele pensaria duas vezes ao votar a favor

ou  contra  o  projeto.  O  meu  posicionamento,  como  presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública, sempre foi contrário a esse projeto, como disse o deputado João

Vítor Xavier. Deputado Bonifácio Mourão, diante desse mundo real e fático fora do

estádio, não posso mais ser contra. O costume agora é beber por 1, 2, 3, 4, 5, 6

horas antes, pois não se pode beber lá dentro.
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Quando  faltam  10  minutos,  as  pessoas  pegam  a  caixa  de  isopor,  recolhem  a

churrasqueira e põem tudo no porta-malas; mas aí já beberam por 3, 4, 5, 6 horas.

Depois entram no estádio. Qual foi o objetivo dessa proibição? Ela serviu para algo?

Não. O que a proposta prevê? Regulamentar, para que o cidadão seja mais civilizado

e possa beber socialmente no estádio. Quem ficou com o prejuízo foi a Minas Arena?

Não. Foi a Polícia Militar? Não. Foi a Polícia Civil? Não. Foi a Prefeitura? Não. Quem

ficou com o prejuízo foram os moradores, que não podem mais continuar com esse

ônus.

Pode  dar  sequência,  pois  já  estamos  terminando.  Alguém  falou  sobre  as

apreensões. Vejam isso. Não dão conta. Não há fiscal e policiamento que deem conta

disso.  Já  realizamos  três  audiências  públicas.  Congele  a  imagem.  Isso  está

acontecendo  na  porta  da  residência.  Foi  isso  que  a  torcida  adotou  como

comportamento.  Deputado  Bonifácio  Mourão,  autorizamos  a  venda  de  bebida  lá

dentro  para  que  esse  pessoal  saia  da  frente  das  residências.  Mostraremos  o

desdobramento do que é beber lá fora, na porta das casas. Essa é mais uma porta de

residência.

Pode adiantar as imagens até aquelas de 4 minutos e pouco. Essas imagens, como

o próprio presidente disse, são da TV Assembleia. Elas foram feitas a requerimento

da Comissão de Segurança Pública. Essa é a Avenida Alfredo Camarate, que vira

uma praça de guerra. Quero as imagens do cidadão que urinava na porta da casa.

Isso é o que acontece na prática. É muito bacana chegar aqui e dizer isso e aquilo,

sem ir lá ver o que está acontecendo.

Essas imagens mostram que o cidadão bebeu, bebeu, bebeu e está fazendo do

portão  social  da  residência  um  banheiro.  Deputado  Inácio  Franco,  essas  são  as

consequências, sobre as quais lhe falava mais cedo, de proibir a venda de bebida

alcoólica no Mineirão. Essas são as consequências. Sempre fui contra, mas, diante

desse quadro e do apelo dos moradores, não há como ser contra a matéria. Ontem,

na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, disse que o legislador está

sempre atrás daquilo que deve legislar, pois o costume social e a nova imposição da

ordem social vão dizer por que devemos legislar sobre tal matéria.

Pode  continuar.  Vejam  o  que  estão  fazendo  em  via  pública.  Pode  encerrar  a
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apresentação  das  imagens.  Presidente,  fiz  questão  de  buscar  essas  imagens  no

gabinete para mostrar às senhoras e aos senhores. Com a proibição, continua esse

estado de coisas.

Uma coisa puxa a outra: como diminuíram as vagas do estacionamento e proibiram

o uso de bebida alcoólica, deputado Glaycon Franco, chego mais cedo, estaciono

próximo aos  portões  sociais,  nas garagens  dos moradores,  abro a  churrasqueira,

bebo, bebo, bebo, bebo e, faltando 10 minutos para o jogo começar, entro no estádio.

Ou seja, o efeito da proibição foi jogado por terra, perdeu seu objetivo.

Os moradores do entorno do Mineirão pedem socorro. Estamos aqui para legislar

para que eles tenham um pouco de paz. “Ah, não vai resolver o problema.” Nenhuma

medida  isolada  resolve  esse  problema.  Essa  medida  vai  ajudar,  vai  minimizar  o

impacto que os moradores estão sofrendo no entorno do Mineirão. Por  isso hoje,

depois  de  tanto debate  e de tantas  experiências,  mudei  a minha opinião.  Eu era

contra,  porque  tinha  como  objetivo  reduzir  a  violência  dentro  dos  estádios.  Aí,

pergunto: quem bebe mais agora: quem está bebendo fora ou quem poderia beber

dentro do estádio? Lógico que é quem bebe fora, porque, como sabe que é proibido,

deputado Anselmo José Domingos, quer entornar tudo, quer virar toda as latinhas de

cerveja  ou de  qualquer  outra  bebida alcoólica até 10  minutos antes de entrar  no

estádio.  Ou  seja,  é  proibido  beber  dentro  do  estádio,  mas  a  pessoa  já  entra

alcoolizada.

Portanto, presidente, o meu voto é favorável. Peço às deputadas e aos deputados

que  pensem  nos  cidadãos,  que  pensem  na  população  que  mora  no  entorno  do

Mineirão. É para esses que estamos legislando. Esse é o nosso objetivo. Obrigado,

presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* – Boa tarde. Diante das opiniões contraditórias que nós

deputados e aqueles que acompanham a nossa reunião escutamos e observamos,

vou emitir e externar a minha opinião.

É fato que todos os nobres pares convergem para um só entendimento, que é ser

contrário  a qualquer tipo de vício,  sobretudo no que diz respeito a esse assunto,

contrário à violência. Quero aqui trazer para os colegas alguns dados. Na Alemanha,
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é permitida a venda de bebida alcoólica nos estádios. Há 12 meses, foi criada uma

comissão para combater a violência. Por meio de estudos, chegaram à conclusão de

que a venda de bebida alcoólica não tem relação com a violência e que seria ineficaz

a proibição naquele país. A Inglaterra, que nos anos 1990 ostentou a condição de

país que teve a maior incidência de boletins de ocorrência e violência nos estádios,

optou por permitir a venda de bebida alcoólica. Recentemente, na Copa Libertadores

da América – disputam os países que obtêm o direito e países convidados, como o

México –, o Clube Atlético Mineiro jogou no México contra o Atlas no Estádio Jalisco –

aliás, esse estádio nos lembra a Copa de 1970. Talvez tenha sido um dos locais em

que o Clube Atlético Mineiro e a sua torcida  foram mais  bem-recebidos,  e lá  era

permitida a venda de bebida alcoólica.

Quero lembrar que na Copa do Mundo também foi permitida a venda de bebida

alcoólica, mas nenhum deputado se lembrou de qualquer episódio semelhante na

região da Pampulha ou de grandes boletins de ocorrência. Abro um parêntese: foi

aprovada nesta Casa a permissão para a venda de bebida alcoólica no transcurso da

Copa do Mundo. Então, o torcedor da Copa do Mundo, o cidadão da Copa do Mundo

é muito diferente do cidadão que vai assistir a um jogo no dia a dia? Isso é uma forma

de preconceito.

Copa América,  recentemente  realizada  no  Chile,  proibição  de  venda  de  bebida

alcoólica num raio de 1km do estádio. Jogo Uruguai e Chile:  enorme briga. Final,

Argentina e Chile: inúmeras brigas. Então, a culpa da violência é da bebida alcoólica?

Ressalto que, diferentemente do praticado no Brasil, lá a venda de bebida alcoólica é

proibida num raio de 1km do estádio. Naquele país o transeunte ou quem quer que

seja  não  pode fazer  uso de bebida  alcoólica  em espaço  aberto  e  público.  Logo,

conclui-se que não há ligação entre violência e bebida alcoólica.

Trazendo para a nossa realidade: o único estudo conclusivo de que se tem notícia

no  Brasil,  que  virou  tese  de  mestrado,  afirma  que  não  há  relação  entre  bebida

alcoólica e violência. Quando isso foi decidido, por provocação ao Ministério Público,

instituição  que  respeito  e  admiro,  era  um  paliativo  necessário  porque  se  havia

chegado ao ápice da violência nos estádios no Brasil.  Eram necessárias medidas

para mensurar o seu impacto, a fim de que fossem aplicadas ou não no futuro. Mais
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uma vez afirmo que o não consumo de bebida alcoólica nos estádios do Brasil não foi

suficiente para minimizar a violência que ainda existe. Não há correlação entre as

brigas hoje existentes e o consumo de bebida alcoólica.

No Brasil, acabamos por praticar de forma recorrente, pela incapacidade do poder

público, o paliativo. Observamos isso no rodízio de placas de veículos, quando, na

verdade, o problema deveria ser tratado na sua origem, na sua gênese, com obras de

infraestrutura e melhoria na mobilidade urbana. É o garupeiro na moto, porque hoje,

infelizmente,  os  crimes  estão  utilizando  motocicletas.  Então,  propõe-se  o  fim  do

garupeiro.  A mesma coisa  está  sendo  feita  em  relação à  venda de bebidas  nos

estádios. É lamentável justificar essa proibição pela transgressão de dirigir bêbado ou

por brigas. Quem briga tem de estar sujeito a sanções penais cabíveis. Quem dirige

bêbado  tem  de  estar  sujeito  a  sanções  penais  cabíveis.  Deve  haver  rigor  no

cumprimento da lei.

Quero fazer uma ressalva: estou votando a favor da venda de bebida alcoólica por

convicção. No caso específico da Pampulha, é uma temeridade o que os moradores

estão sofrendo. Vários parlamentares estão envolvidos num esforço para minimizar e

solucionar aquele problema. Destaco a participação da Secretaria de Esportes e da

Juventude,  na  pessoa  do  deputado  Carlos  Henrique,  que  tem  procurado,  com  o

deputado Sargento Rodrigues e outros deputados desta Casa, fazer interlocução com

o governo  do  Estado,  com  a  prefeitura  de  Belo  Horizonte,  porque  aquele  é  um

problema inadmissível, que continua a ser praticado, fazendo com que as pessoas se

sintam prejudicadas.

Quero trazer ao conhecimento dos nobres pares dois fatos ocorridos recentemente

relacionados com o consumo de bebida alcoólica fora dos estádios e a necessidade

de entrar rapidamente para assistir ao espetáculo.

No jogo Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre, pela Libertadores da América deste

ano, no estádio Independência, faltando apenas 10 minutos para o início da partida, o

presidente  do  Inter  e  o  diretor  do  clube  foram falar  comigo,  no  camarote  a  eles

destinado, e questionaram não ser possível não termos conseguido vender todos os

ingressos. Eu respondi que vendemos e que, em breve, observariam a grande festa

que a torcida faria. Eles disseram que seria impossível lotar o estádio em 10 minutos,
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que não teria como colocar 15 mil a 20 mil pessoas lá dentro em 10 minutos. E não é

o que ocorreu! Aproximadamente em 10 minutos, mais de 15 mil pessoas entraram. O

grau de periculosidade disso é singular, o risco é gigantesco. O mesmo ocorreu com

Atlético mineiro, na Libertadores, há três anos, quando foi campeão, no jogo contra o

Olímpia, no Paraguai. Além de haver a proibição, submeteram todos os torcedores ao

bafômetro. O que aconteceu? Uma enorme confusão. Foi o jogo em que houve mais

brigas entre todos os do Atlético nos últimos três anos da Libertadores.

Logo, nobres pares, temos uma responsabilidade singular. Três estádios aprovaram

recentemente lei semelhante, permitindo venda de bebida alcoólica. Não entendo que

esse paliativo seja solução para a violência.  Mais  do que isso,  muitos dizem que

todos  os  políticos  são  ladrões.  Afirmo,  categoricamente,  que  a  ampla  maioria

trabalha,  e  trabalha  muito.  Um  exemplo  são  os  pares  desta  Casa.  Quando  se

generaliza dizendo que vão brigar no estádio, a exceção não pode fazer a regra. Se

99,999999% não brigam no estádio com ou sem bebida, aqueles que brigam com ou

sem bebida são os que devem ser penalizados. Encaminho favoravelmente à venda

de bebida alcoólica.

O presidente  –  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos  Arantes  –  Antonio  Lerin  –  Bonifácio  Mourão  –  Bosco  –  Cássio  Soares  –

Celinho do Sinttrocel – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor

Wilson Batista – Durval Ângelo – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira – Fred

Costa – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo

Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair

Nogueira  –  João  Vítor  Xavier  –  Leonídio  Bouças  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –

Professor Neivaldo – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses

Gomes – Wander Borges.
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– Registram “não”:

Antônio Jorge – Cabo Júlio – Celise Laviola – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir –

Emidinho Madeira – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Ione Pinheiro – Léo Portela –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

O deputado Antônio Carlos Arantes – Meu voto é “não”.

O presidente – Está computado. Votaram “sim” 35 deputados. Votaram “não” 15

deputados. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1

e 2.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antonio

Lerin  –  Bonifácio  Mourão  –  Bosco  –  Cabo  Júlio  –  Cássio  Soares  –  Celinho  do

Sinttrocel – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –

Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir  – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Fred Costa  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  – Gil

Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran

Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Vítor Xavier – Leonídio Bouças –

Luiz  Humberto  Carneiro  –  Neilando  Pimenta  –  Nozinho  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Wander Borges.

– Registram “não”:

Antônio Carlos Arantes – Felipe Attiê.

O presidente – Votaram “sim” 42 deputados.  Votaram “não”  2 deputados. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 1.334/2015 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À

Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º  turno,  do Projeto de  Lei  nº  1.980/2015,  do  deputado Ulysses

Gomes, que autoriza o Estado a doar  ao Consórcio Intermunicipal  de Saúde dos

Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí – Cismas – o imóvel que especifica. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  à  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
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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 – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo

Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva –

Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte

Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Felipe  Attiê  –  Fred  Costa  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo

Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares –

Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João

Leite – João Vítor Xavier – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Neilando

Pimenta  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –

Sargento  Rodrigues  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –  Ulysses  Gomes  –  Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

A deputada Ione Pinheiro – Presidente, voto “sim”.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

– A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.915 e 1.503/2015 (À

sanção.).

Prorrogação da Reunião

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – A presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até às 13h59min.

Declarações de Voto

O deputado Léo Portela – Presidente, hoje foi aprovado por esta Casa um projeto

que é um grande retrocesso para Minas Gerais. Alguns pontos foram aqui abordados

em relação aos moradores que estão incomodados com o que ocorre no entorno do
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Mineirão. Moro no Bandeirantes, na Avenida Novara há 20 anos. Lá sempre houve

essas  confraternizações,  esses  ajuntamentos  de  pessoas  do  lado  de  fora  para

consumir bebida e fazer churrasco. Isso sempre ocorreu. Não será esse projeto que

porá fim a esse comportamento. Ao contrário, agora o álcool será consumido do lado

de fora e do lado de dentro. Esse projeto vai contra uma lei federal. O Estatuto do

Torcedor é contra isso. Como vamos aprovar um projeto que é contrário a uma lei

federal? Temos de representar contra esse projeto e sugerir ao governador Fernando

Pimentel  que  vete  isso.  Essa  lei  não  pode  ser  sancionada,  pois  representa  um

retrocesso para Minas Gerais. É um retrocesso no combate ao uso e ao abuso do

álcool em nosso estado, que tem mais mortes registradas por esse consumo absurdo

de álcool. Não podemos permitir isso. Deixo aqui registrado o meu lamento, o meu

protesto, a minha indignação, principalmente porque isso aumentará o consumo de

álcool. E, aumentando o consumo, como as pessoas irão se dirigir aos estádios? O

transporte público não dá conta. As pessoas, agora, terão de deixar seus veículos em

casa  para  consumir  bebidas  alcoólicas  dentro  do  estádio,  e  terão  de  utilizar  o

transporte público, que já é saturado. Como será isso? Teremos agora mais pessoas

dirigindo alcoolizadas. Aonde chegamos? É um absurdo, é uma vergonha para Minas

Gerais, é um retrocesso para o nosso estado. Clamamos ao governador Fernando

Pimentel que vete o projeto.

O deputado Antônio Jorge – Sr. Presidente, caríssimos pares, só quero manifestar,

em minha declaração de voto, que também lamento muito o retrocesso que a Casa

permitiu. O projeto talvez pudesse avançar mais, se tivéssemos a bebida liberada,

mas ela  estava restrita,  então  permiti-la  ao  longo do primeiro tempo não muda a

realidade, não muda a questão da associação do álcool com o esporte, incentiva os

nossos  jovens  ao  consumo  do  álcool  e  está  na  contramão  de  todos  os  marcos

civilizatórios em relação ao controle do abuso de substâncias como o álcool. Queria

dizer  também  que  saio  com  a  convicção  de  que  travamos  uma  boa  batalha  e

desconsidero aqui a maior parte das premissas levantadas pelos defensores desse

projeto. Algumas se assemelham muito àquela lógica de que, se todo obeso respira,

então respirar  gera obesidade.  E não tem nenhuma relação.  O baderneiro não é

baderneiro porque não pode beber dentro do estádio. Vamos liberar a bebida dentro

do estádio e ninguém mais vai fazer xixi nas paredes e já não vamos ter ninguém
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levando churrasqueira? É uma premissa falsa, há um erro epistemológico, as coisas

não têm relação de causa e efeito, portanto é um grande retrocesso. Vamos agora

torcer para que o nosso governador, assessorado pela Advocacia-Geral do Estado,

perceba o grau de inconstitucionalidade e vete esse que seria um mal exemplo de

Minas para o resto do País.

O deputado Cássio Soares – Sr. presidente, quero aqui deixar o registro da nossa

atuação na manhã de hoje, votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, votando esse

projeto polêmico que autoriza a venda de bebidas nos estádios do Estado de Minas

Gerais, mas, de modo especial, se o senhor me permite, Sr. Presidente, gostaria aqui

de agradecer o apoio que recebemos, ao longo desse primeiro semestre, da Mesa

desta  Casa,  de  toda  a  equipe,  da  assessoria,  dos  funcionários  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  para  que  pudéssemos  realizar  um  bom  trabalho

parlamentar  legislativo,  em  especial  através  das  comissões.  Como presidente  da

Comissão de Meio Ambiente  e Desenvolvimento Sustentável,  quero deixar  aqui  o

registro de que conseguimos, neste primeiro semestre, levar a cabo bons e ótimos

projetos para a população mineira, em especial sobre a questão da crise hídrica que

vem assolando a nossa população mineira de modo grave, e as propostas estão em

andamento. Queria fazer um destaque, Sr. Presidente, pois, neste primeiro semestre,

tivemos grandes projetos encaminhados junto ao governo do Estado. Para a região

Sudoeste do Estado de Minas Gerais,  tivemos a aprovação do primeiro curso de

medicina  da  Uemg em  toda  a  sua  história  de  existência,  e  será  na  unidade  do

câmpus de  Passos.  É  o  primeiro  curso  de  medicina  aprovado  pela  Uemg.  Isso

representa um ganho para o nosso estado, é um ganho para a nossa comunidade

mineira e, certamente, um ganho para todos os mineiros, Sr. Presidente. Deixo aqui

esse  registro,  fazendo  votos  de  que,  no  segundo  semestre,  todos  os  colegas

parlamentares aqui estejam revigorados, com muita disposição para o trabalho, a fim

de levarmos o melhor desta Casa à população mineira. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

– A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.334 e 1.980/2015 (À

sanção.).
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Declarações de Voto

O deputado Sargento Rodrigues – Agradeço à Mesa os trabalhos desenvolvidos ao

longo  deste  primeiro  semestre.  Quero  destacar  a  importância  dos  debates,  dos

embates, o que faz com que as placas tectônicas possam se mover e acomodar-se,

de forma que o Plenário venha a cumprir o seu papel. Tive a felicidade de aprovar um

projeto, em 2º turno, que trata da política estadual de segurança pública. Falamos da

importância da soma de esforços da União, Estado e municípios, da participação da

sociedade, reforçando a tese da integração dos órgãos de defesa social, matéria que

persigo há aproximadamente 16 anos e 5 meses, nesta Casa. O projeto foi aprovado

e será encaminhado à sanção do governador. Quero, com a máxima vênia, discordar

dos deputados Léo Portela e Vanderlei Miranda, que disseram que iríamos votar um

projeto inconstitucional, um projeto ilegal, porque há lei federal a esse respeito. Ora,

ao abordar essa tese, quero dizer que nós votamos aqui, na sexta-feira, o Projeto nº

2.173, do governador do Estado, que é o confisco da ordem de R$7.000.000.000,00

de particulares, um projeto absurdamente ilegal,  feito  ao arrepio da lei.  E os  dois

deputados  aqui  votaram  tranquilamente;  ninguém  se  lembrou  da  Constituição  da

República. Não se lembraram do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser privado

de  sua  liberdade  nem  de  seus  bens  sem  o  devido  processo  legal.  Essa  é  uma

cláusula pétrea; encontra-se no inciso LIV do art. 5º. Ninguém se lembrou do art. 22,

em seu inciso  I,  que  diz  que matéria  de  direito  de  Código  Civil  e  de  Código  de

Processo Civil é privativa da União. Ninguém se lembrou do art. 148, do art. 150 e do

art. 192 da Constituição da República, porque todo o mundo os atropelou. Ninguém

se lembrava da constitucionalidade e da legalidade; agora, querem dela se lembrar,

ao se referirem ao projeto do deputado Alencar da Silveira Jr., o de nº 1.334, que

autoriza  e  disciplina  o  comércio  de  bebidas  alcoólicas  dentro  dos  estádios.  O

deputado Doutor Wilson Batista falou muito bem a esse respeito. Então, teremos de

proibir a venda de bebida alcoólica nas boates, nas danceterias, nos restaurantes,

porque poderá haver brigas nesses estabelecimentos. Dessa forma, o pessoal poderá

brigar nas festas realizadas nas diversas cidades, tais como Araxá, Patos de Minas e

tantas outras realizadas pelo País afora – não vou falar só em Minas Gerais, mas em

todo o País, onde é permitida a venda de bebida alcoólica. As imagens que exibimos
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são frutos de vários debates na Comissão de Segurança Pública, com a participação

dos moradores do Bairro Bandeirantes, do Bairro São Luiz, do Bairro Ouro Preto e do

Bairro São José, que já não suportam o que vem ocorrendo. É muito simples dizer

que a bebida aumentará a violência nos estádios, mas está provado que isso não

ocorre. Eu, como especialista em segurança pública, volto a repetir que fui contra isso

durante muito tempo.  Mas,  depois  que percebi  o cotidiano,  a realidade,  o mundo

fático, que é o torcedor bebendo por 3, 4, 5, 6 horas antes de entrar no estádio, qual é

a prevenção e a recomendação do Ministério Público em proibir? Qual é o objetivo?

Valeu o quê, essa proibição? Não valeu absolutamente nada, deputado Bosco. Para

quem bebe por 4, 5, 6 horas e, faltando 10 minutos para o jogo, adentra o estádio,

essa medida não vale nada. Agora, com a permissão, haverá mais uma medida. Não

é a solução, presidente Hely, é mais uma medida no sentido de haver um paliativo

para  os  moradores.  Com  a  permissão,  vamos  fazer  com  que  as  pessoas  se

desloquem para dentro do estádio duas ou três horas antes. Vão chegar, comer o

tropeiro e tomar a cerveja tranquilamente, para depois assistir ao jogo. E vão retirar

dali  as  churrasqueiras,  as  caixas  de  isopor  e  o  lixo,  que  não  dizem  respeito

propriamente a violência, mas é uma degradação do espaço público. É o lixo, as

caixas de isopor, os sacos plásticos com gelo que são jogados na rua ao final, as

latas de cerveja e refrigerante, as garrafas de água, tudo é jogado no meio da rua.

Com a proibição, havia todo esse impacto, deputado Bosco, que não se restringe só a

beber, mas também ao lixo, ao ultraje ao pudor público. Pessoas chegam a urinar na

porta  das  garagens,  no  portão  social,  como a  imagem  mostrou  claramente.  Eles

colocam barraca num lugar onde caberia um carro, põem as mesas, as cadeiras,

duas  caixas  de  isopor  gigantescas  do  lado  e  ficam  tomando  cerveja  e  bebidas

alcoólicas por horas e horas. Qual é a validade da proibição? Nós votamos e bem

conscientemente. Mas não abordem a questão da legalidade, porque a ilegalidade

está no Projeto n° 2.173/2015, em que Fernando Collor Pimentel, do PT, desviou para

o caixa único R$7.000.000.000,00 de depósitos judiciais dos particulares. Esse, sim,

foi ao arrepio da lei.

O deputado Bosco – Caro deputado Hely Tarqüínio, que preside esta reunião, caros

deputados, deputadas, público que nos assiste nas galerias e também através da TV
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Assembleia, gostaria,  de forma bastante breve, de declarar nosso voto sobre essa

deliberação relativa a venda de bebidas, em especial da cerveja, é claro, nos estádios

de futebol. Foi dito por vários deputados que nos antecederam – antes mesmo da

votação e também posteriormente a ela – que hoje o transtorno é muito maior com a

venda da bebida fora dos estádios que propriamente dentro deles. Há um dispêndio

muito grande, sobretudo para a Polícia Militar, em relação à segurança no entorno

dos estádios. É muito comum, deputado Antônio Carlos Arantes, quando vamos ao

Mineirão  ou  ao  Independência,  vermos  centenas  de  policiais  atuando

ostensivamente, bravamente, para impedir tumultos e confusões, porque a não venda

da bebida dentro do estádio faz com que haja uma aglomeração grande em volta

dele, de torcedores que querem beber, beber, beber antes de adentrar o local. Com a

liberação da bebida dentro dos estádios, a Polícia Militar terá um trabalho bem menor,

vão sobrar  policiais  para  atuar  em outras  localidades  da  cidade,  em  especial  na

região  metropolitana.  Além  da  segurança,  sabemos  da  questão  do  transtorno  no

trânsito nos dias de jogos, sobretudo com essas barracas instaladas no entorno dos

estádios.  Outro aspecto tem de ser considerado, Sr.  Presidente:  é a questão das

pessoas que burlam a lei e instalam suas barracas dentro dos estádios. Isso acontece

muito no interior. As pessoas colocam à venda a bebida sem álcool, mas camuflam a

cerveja. Ou seja, essa venda,  em determinados estádios, mesmo diante da lei, já

acontece. Então, por tudo isso, votamos favoravelmente para que a bebida possa ser

comercializada  dentro  dos  estádios,  mas  com  os  devidos  critérios,  verificada  a

segurança  e,  sobretudo,  com  a  consciência  do  torcedor  não  abusando  e,

especialmente,  respeitando  os  demais  torcedores.  Presidente,  finalizando,  mas

falando  ainda  de  bebida,  quero  referir-me  a  uma bebida  extremamente  especial,

sobretudo para nós, mineiros, que é o leite. E Minas Gerais, hoje, é o Estado que tem

a  maior  produção  de  leite  do  Brasil,  contribuindo  sobremaneira  para  o

desenvolvimento  do  agronegócio  em  Minas  Gerais,  por  meio  dos  mais  variados

produtos  advindos  do  leite.  Em  homenagem  aos  produtores  de  leite,  tivemos  a

oportunidade de prestar um reconhecimento a eles, ao propor uma lei criando o Dia

Estadual do Leite em Minas Gerais, a ser comemorado em 1º de junho. O projeto foi

aprovado por  unanimidade e,  no dia  de  hoje,  foi  sancionado pelo governador  de
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Minas Gerais. Não poderíamos encerrar este primeiro semestre sem a sanção e a

publicação  desse  projeto.  Agradeço  aos  parlamentares,  cumprimentando-os,  pela

aprovação  e  também ao  governador  Pimentel  por  ter  entendido  e  reconhecido  a

importância dos nossos produtores de leite,  ao sancionar essa lei  no dia de hoje.

Fica, então, criado o Dia Estadual do Leite em Minas Gerais, a ser comemorado em

1º  de  junho  de  cada  ano.  Eram  essas  as  nossas  considerações.  Presidente,  na

pessoa  de  V.  Exa.,  cumprimento  toda  a  Mesa.  Tivemos  um  primeiro  semestre

extremamente positivo, com a aprovação de leis de autoria de parlamentares e leis de

autoria do governo do Estado, as quais trarão grandes benefícios para o Estado de

Minas  Gerais.  Parabéns  aos  assessores  da  Assembleia,  que  nos  deram  todo  o

respaldo para podermos avançar de forma positiva neste primeiro semestre.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  –  Presidente,  quero  manifestar  minha

insatisfação quanto à aprovação desse projeto. Confesso que imaginava que isso não

fosse  acontecer,  porque  estamos  num  momento  em  que  vemos  muitos  erros  no

futebol, que já não é o mesmo. O governo federal teve até que negociar dívidas e

aportar recursos para o futebol. É um descontrole total o futebol hoje em dia. É muito

mercado,  é  muito  comércio,  e  essa  foi  uma atitude  que incentiva  o  comércio  de

bebida. Esta Casa, ao aprovar a venda de bebida alcoólica nos estádios, mostra que

os deputados estão incentivando aquilo que não faz bem para a saúde, que não faz

bem para a família, que não faz bem para a convivência humana, que é o álcool. O

álcool tem feito muito mal para a sociedade, tem destruído muitas famílias. Podem

até  dizer  que  não  bebem  aqui,  mas  bebem  lá  fora.  Nem  sempre  isso  acontece.

Costumo ir  ao estádio do Mineirão e vemos o congestionamento de carros, todos

correndo para chegar ao estádio. Chegam cansados do seu trabalho e vão ali para

arejar,  para  participar  de  um  futebol.  E,  em  nenhum  momento,  a  maioria  desse

pessoal que conheço e com quem participo, vai  com bebida alcoólica na cabeça.

Manifesto, mais uma vez, que sou contrário a tudo que for a favor do vício, daquilo

que destrói a família. O uso do álcool não faz bem para ninguém. Esse é o motivo

maior. Mas há mais coisas. É uma exploração sem fim, é uma loucura o preço que

cobram  no  Mineirão.  Sinceramente,  é  fora  do  comum.  Podemos  dizer  que é  um

verdadeiro roubo pagarmos R$5,00 ou R$6,00 num copo de água. É uma vergonha, é
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um descontrole total. Há muita gente interessada, sim, em ganhar dinheiro, como os

empresários ligados a esse setor,  dentro do Mineirão.  Fico triste também, quando

chego ao Mineirão hoje, e vejo que o público é excludente,  pois os pobres foram

excluídos.  Já não vemos pais  de família  com seus filhos;  percebemos que quem

frequenta o Mineirão são pessoas com um nível econômico muito maior. O futebol

deixou de ser democrático, deixou de ser um esporte da massa, do povo, pelo menos

internamente. Pode ainda ser isso lá fora, na televisão, nos campinhos de pelada, nos

estádios municipais, mas já não é assim nos estádios principais. O Mineirão é um

verdadeiro ponto de exclusão da sociedade, e fico muito triste por isso. E fico triste

também porque o estádio é um ponto em que está o ânimo, onde ficamos felizes,

com uma torcida de um lado e outra do outro. Mas, quando chegamos ao Mineirão,

só há uma torcida. Gente, nunca ouvi falar que só há uma torcida no futebol, só há

um grupo de um lado e ninguém do outro. O povo não é animal. Se houver controle,

uma segurança preparada e adequada, dá para haver jogos, sim, entre Cruzeiro e

Atlético, com duas torcidas, sem bebida alcoólica. Com bebida alcoólica, pode haver

mais problemas; sem bebida alcoólica, muito menos problemas. Se a pessoa bebe lá

fora, chega de fogo, adentra o estádio e encontra bebida à sua disposição, mais tonto

vai ficar e mais agressivo também. No futebol, muitas vezes o torcedor fica irracional,

não  é  a  mesma pessoa do dia  a  dia.  O  futebol  mexe com o temperamento  das

pessoas. Com a proibição, se a pessoa chega meio alterada, durante o jogo pode

melhorar  e  ir  embora  para  casa  com  mais  tranquilidade,  evitando-se  o  risco  de

acidentes e de mortes. Portanto, o incentivo hoje aprovado, em meu entendimento, é

para haver mais acidentes, mais crimes, mais famílias destruídas e, principalmente,

para os  jovens consumirem álcool.  Sou totalmente contrário.  Peço que o governo

Fernando Pimentel vete esse projeto para que possamos discuti-lo com mais tempo,

de forma mais plausível e equilibrada, ouvindo principalmente a sociedade. Tenho a

certeza de que, se ouvirmos a sociedade mineira de forma geral, muitos serão contra

a  venda  de  álcool  dentro  dos  estádios.  Peço  ao  governo  Pimentel  que  analise

profundamente e vete esse projeto. Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, solicitei essa declaração de voto para

enaltecer  a  aprovação  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  pela  Assembleia
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Legislativa,  projeto  que  tínhamos  que  votar  para  termos  o  recesso  parlamentar.

Votamos a LDO agora, numa perspectiva positiva de governo. Quem diria, não é?

Iniciamos  o  ano  aprovando  um  orçamento  com  uma  dívida  de  7  bilhões  e  200

milhões,  que  foi  a  dívida  herdada  de  12  anos  do  governo  passado.  Muitos

acreditavam que o governador Fernando Pimentel não conseguiria sair do lugar e,

portanto,  não  governaria.  Alguns  setores  apostaram  que  ele  não  governaria

literalmente; que iriam ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral

para  cassar  o  seu mandato.  Mas  terminamos  o semestre  com outra  perspectiva.

Ontem, o governador anunciou a liberação de 460 milhões para concluir rodovias,

hospitais, escolas, bibliotecas, cadeias, terminais rodoviários na capital e no interior,

que tinham sido paralisados por conta do déficit do governo anterior. E, mais do que

isso,  anunciou  que vai  reiniciar  as  772 obras  paralisadas.  Faço essa observação

porque  isso  revela  exatamente  o  contrário  de  quando  começamos  o  ano,  sem

perspectiva. Durante este semestre, o governador também enviou a esta Casa, e nós

aprovamos por unanimidade, o acordo salarial com a educação, com a saúde e com

a segurança pública. No caso da educação,  ficou acordado o pagamento do piso

salarial das professoras, com jornada de 24 horas-aulas, uma conquista histórica do

sindicato, faz sete anos, que agora passa a ser realidade. Já este mês os professores

receberam  o  primeiro  reajuste  e  terão,  até  2018,  dois  reajustes  por  ano  para

completar o compromisso de campanha do governador Fernando Pimentel. Portanto,

o  tratamento  dispensado  à  educação  é  muito  diferente  do  tratamento  dado  pelo

governo anterior. Também fizemos acordo com a área da saúde, e agora os hospitais

serão retomados. Para a área da segurança pública, estamos contratando agentes

penitenciários e também vamos contratar policiais militares e civis. Quanta diferença,

presidente, desde o começo do ano até o final  do semestre...  Uma das questões

aprovada por  nós,  V.  Exa.  batalhou para  que isso acontecesse,  foi  o  projeto  das

custas judiciais. A população pôde entender por que a oposição ficou contra, e não é

porque é ilegal ou inconstitucional,  mesmo porque quem remeteu o projeto a esta

Casa foram o governador Fernando Pimentel e o presidente do Tribunal de Justiça,

então não se pode dizer que há inconstitucionalidade, pelo menos por hora, porque

ainda  não houve  julgamento  pelo  STF.  Mas  eles  também  não  querem  que  esse
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recurso  venha  por  outros  problemas  quaisquer.  Na  verdade,  fundamentalmente

torcem para que Minas Gerais dê errado, para que o governo Pimentel dê errado. É

claro  que,  se  pudermos  utilizar  esse  recurso  de  aproximadamente

R$6.000.000.000,00,  sem  confiscar  dinheiro  de  ninguém,  para  que  todos  tenham

garantia de que o recurso estará lá, caso precisem, nós o faremos, mas, se o recurso

não estiver lá,  o caixa do Estado cumprirá o seu papel determinante, posto como

garantia pelo Tribunal de Justiça. É evidente que esse recurso servirá exatamente

para  isso,  ou  melhor,  para  a  retomada  das  obras,  para  a  diminuição  do  déficit

herdado, de R$7.200.000.000,00, para o pagamento das professoras e do pessoal da

saúde e da segurança pública. Portanto, haverá melhora do serviço público e garantia

de que o  servidor  público é nosso parceiro na  construção de Minas melhor.  Não

queremos arrocho em cima do servidor porque isso só faz com que o Estado não

tenha condição de administrar as coisas públicas de maneira satisfatória. Presidente,

fiz minha declaração de voto para dizer que estou muito otimista, apesar de todas as

dificuldades do País. Não tenho dúvida de que o governo Pimentel começou bem.

Tenho a certeza de que, com a base sólida que temos na Assembleia Legislativa, com

50, 55 votos, faremos um grande governo. Minas Gerais terá orgulho deste governo.

Espero ainda uma retomada do crescimento no Brasil e que o ajuste fiscal do Levy

não dure, pelo contrário, que se extinga logo, para que possamos retomar o caminho

do desenvolvimento, do crescimento e da geração de emprego e renda. A Assembleia

Legislativa contribui muito para o governador Fernando Pimentel, e estamos felizes

por isso. Muito obrigado, presidente.

O deputado Professor Neivaldo – Obrigado, presidente. Gostaria de rapidamente

parabenizá-lo pela aprovação da LDO e também parabenizar a liderança do deputado

Rogério  Correia,  que  nos  tem  proporcionado  realizar  um  grande  trabalho  na

Assembleia. Realmente, venho falar da nova perspectiva do nosso governo estadual.

Talvez  seja  um  pouco  redundante  ou  repetitivo  naquilo  que  o  deputado  Rogério

Correia já disse, mas é importante frisarmos os ataques da oposição, que ouvimos a

todo o momento. Uma oposição que não quer que Minas dê certo nem que o Brasil

dê certo. Em Uberlândia, particularmente, temos enfrentado isso. O prefeito Gilmar

Machado,  quando deputado federal,  trabalhou  para  levar  melhorias  para  a  nossa
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cidade, junto ao prefeito, que era da oposição. Hoje isso não acontece. O prefeito da

época hoje é deputado federal e trabalha contra a cidade de Uberlândia. Onde temos

governo do PT a oposição trabalha para que as coisas deem errado.  Em Minas,

mesmo  com  toda  essa  avalanche  de  falsas  denúncias,  com  todo  o  trabalho  da

oposição para tirar o brilho do governo Pimentel,  este está mostrando a que veio.

Está dialogando com a educação, a saúde e a segurança. O Sind-UTE assinou um

acordo  histórico  com  o  governo  Pimentel  depois  de  12  anos  de  tentativa  de

negociações.  Temos também a criação dos  fóruns regionais.  O governo Pimentel

dividiu o Estado de Minas Gerais em 17 regiões. Minas são muitas. Então vamos

dividir em 17 regiões e dialogar com cada uma delas. Em algumas regiões já estão

fazendo a segunda rodada de reuniões. No Triângulo e no Alto Paranaíba ainda não

chegaram os fóruns, mas em algumas regiões eles estão na segunda etapa. Então, o

governo vai ao encontro do povo, dialoga com o povo e vê a necessidade do povo

daquela  região.  É compromisso do governo Pimentel  governar  dialogando com o

povo. Então, gostaria de parabenizar os fóruns regionais que acontecem na nossa

Minas Gerais. Também não podemos deixar de falar da liberação das custas judiciais.

A todo o momento, a oposição tenta dizer que o governo rapou o tacho. Isso é uma

mentira.  O que fizemos aqui  foi  uma opção. O governo anterior  fazia a opção de

deixar o dinheiro com os bancos, rendendo juros para os bancos – que os bancos

trabalhem com o dinheiro. O governo Pimentel, não. O governo Pimentel faz a opção

de utilizar o dinheiro para o social. Estamos vendo aqui a liberação de obras. São 772

obras paradas no Estado.  Então o  governo Pimentel  reinicia  as  obras.  Na minha

região, Araguari, há a MG-748. Em Uberlândia, há o Anel Viário Sul e o término de

uma escola. Em Uberaba, há o término de escolas. Há obras paradas e outras sendo

reiniciadas nas cidades de Iraí de Minas, Patos de Minas, Rio Paranaíba, Romaria e

Serra do Salitre. As rodovias de Minas Gerais, as MGs estavam impossíveis de serem

trafegadas, e já começou também a sua manutenção. Há obras ainda em Itapagipe,

Iturama e Frutal.  A 497,  que liga Uberlândia a Prata,  e outras rodovias de outras

regiões estavam impossíveis de serem trafegadas. O povo mineiro não podia trafegar

por suas rodovias. Elas se pareciam com as BRs antes de o presidente Lula assumir

o governo, ou seja, impossíveis de serem trafegadas. Então, o governo Pimentel, em
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um compromisso com a população, reinicia essas obras. No dia de ontem, ele deu

uma ordem de serviço para o reinício dessas obras. Então, vemos o compromisso do

governador Fernando Pimentel, do governo Pimentel, com os servidores públicos, na

medida em que discute, apresenta propostas e assina acordos com eles. Vemos a

preocupação com a nossa população. O governo ouvirá a população por meio dos

fóruns regionais, estando em cada região, dialogando e discutindo os seus problemas

e,  sobretudo,  retomando  as  obras.  São  obras  importantíssimas  para  a  nossa

população, com um total de R$854.000.000,00 para obras na área de defesa social,

de saúde,  de mobilidade urbana,  de educação,  de habitação,  de estradas,  enfim,

obras que vão dar condições para que nossa população viva com dignidade. Muito

obrigado, presidente.

Encerramento

O presidente – Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião,

desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as deputadas e

os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 1/7/2015

Às 10h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Rogério  Correia  e  Roberto  Andrade  (substituindo  o  deputado

Thiago Cota,  por  indicação da liderança do BCMG).  Estão  presentes também os

deputados Cabo Júlio e João Magalhães. 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 e suspende

os trabalhos. Às 10h46min, são reabertos os trabalhos com a presença da deputada

Celise Laviola e dos deputados Tiago Ulisses, Rogério Correia, Sargento Rodrigues
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(substituindo o deputado Felipe Attiê, por indicação da liderança do BVC), Cabo Júlio

(substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do BMM) e

Roberto Andrade (substituindo o deputado Thiago Cota, por indicação da liderança do

BCMG).  A  presidência  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,

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

dos Srs. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e

Gestão  (18/6/2015);  Fausto  Pereira  dos  Santos,  secretário  de  Estado  de  Saúde

(25/6/2015);  e  Hermógenes  Ferreira  da  Silva  Neto,  presidente  do  Conselho

Consultivo  do  Parque  Estadual  Serra  da  Candonga,  encaminhando  apelo  aos

presidentes  das  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para que

seja rejeitado o Projeto de Lei nº 1.154/2015, que desafeta a área do Parque Estadual

Serra da Candonga e cria  a Área de Proteção Ambiental e  o Monumento Natural

Pedra do Urubu, em Guanhães. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

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

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.173/2015, em 2º turno e 655/2015,

em  1º  turno,  são  retirados  de  pauta  por  determinação  do  presidente  por  não

cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.864/2015 na forma do

vencido  em  1º  turno  (relator:  deputado  Tiago  Ulisses).  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para as extraordinárias de amanhã, dia 2/7/2015, às 9h15min, 14h15min e

18h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Gustavo Corrêa – Tito Torres – Vanderlei Miranda.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE FERNANDO ANTÔNIO FRANÇA SETTE

PINHEIRO PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO IPEM-MG, EM 7/7/2015

Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ivair Nogueira,

Elismar Prado e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por

indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
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número regimental, o presidente  ad hoc, deputado Ivair Nogueira, 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 Ivair Nogueira para o cargo

de presidente e do deputado Elismar Prado para o cargo de vice-presidente. Após

votação nominal, cada um por sua vez, são eleitos, por unanimidade, para presidente

o  deputado  Ivair  Nogueira  e  para  vice-presidente  o  deputado  Elismar  Prado.  O

presidente ad hoc proclama o resultado da eleição e declara empossado como vice-

presidente o deputado Elismar Prado, a quem passa a condução dos trabalhos. Em

seguida, o vice-presidente declara empossado o presidente, deputado Ivair Nogueira.

O  presidente  avoca  a  si  a  relatoria  da  Indicação  nº  14/2015,  em  turno  único.

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 julho de 2015.

Ivair Nogueira, presidente – Wander Borges – Isauro Calais.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

15/7/2015

Às 11h1min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte  Bechir,

Paulo  Lamac  e  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado  Durval  Ângelo,  por

indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Está presente,

também, o deputado Geraldo Pimenta. Havendo número regimental,  o  presidente,

deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião  e,  em virtude da aprovação de

requerimento do deputado Paulo Lamac, dispensa a leitura da ata da reunião 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:  de  detentos  do  Complexo  Penitenciário  da  Parceria

Público Privado de Ribeirão das Neves,  da Unidade 3,  Semiaberto,  apresentando

denúncias  de  que  os  direitos  dos  presos  são  ignorados  nesse  estabelecimento.
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Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Christiane Neves

Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  (4/7/2015),  e  dos  Srs.  Paulo  Paim,

presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado

Federal (2/7/2015);  Marco Aurélio  Joviano Proença, chefe do Núcleo de Correição

Administrativa do DER-MG (4/7/2015), e Júlio César Luciano, promotor de justiça da

17ª  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio  Público  de  Belo  Horizonte

(10/7/2015). O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.497/2015, em

turno único, do qual designou como relator o deputado Paulo Lamac. 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 1.469/2015. 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 1.756/2015.

Recebidos  pelo  presidente  e submetidos a votação,  cada um por  sua vez,  são

aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.670/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Cristiano Silveira, em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de

Participação  Popular  e  de  Direitos  Humanos  para  debater  a  Reforma  Política

Democrática e realizar o lançamento de livro com esse título editado pela Fundação

Perseu Abramo;

nº 2.671/2015, do deputado Cristiano Silveira e do deputado Professor Neivaldo,

em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos

para debater a situação dos quilombos no Estado;

nº 2.672/2015, do deputado Cristiano Silveira e do deputado Professor Neivaldo,

em que solicitam seja encaminhada à Mesa desta Casa solicitação para a realização

de um debate público com o tema "Memória da Escravidão dos Negros no Brasil";

nº 2.673/2015, do deputado Professor Neivaldo e do deputado Geraldo Pimenta,

em que solicita seja realizada visita da Comissão de Direitos Humanos, em caráter de

urgência,  ao  Assentamento  Vitória,  situado  às  margens  da  Rodovia  BR-262,  na

confrontação com a Avenida JK,  no Município  de  Campo Florido,  para  verificar a

situação do cumprimento da reintegração de posse;
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nº 2.674/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizado

debate  público  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  sobre  as  modificações  na  Lei

Federal nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, proposta pela

Comissão Especial da Câmara dos Deputados;

nº  2.675/2015,  da deputada Marília  Campos,  em que solicita  seja encaminhada

manifestação de aplauso ao Sr. Carlin Moura, prefeito municipal de Contagem, e à

Sra.  Letícia  da  Penha  Guimarães,  secretária  municipal  de  Direitos  Humanos  e

Cidadania, pela publicação do Decreto nº 536, de 26 de junho de 2015, que instituiu o

Conselho  Municipal  dos  Direitos  de  Lésbicas,  Gay,  Bissexuais,  Travestis  e

Transexuais;

nº  2.676/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a transferência de

policiais militares aposentados e demitidos, cumprindo pena de reclusão no Centro de

Remanejamento do Sistema Prisional de Contagem, local próprio, sem custódia de

presos comuns, para a Penitenciária Nelson Hungria, nesse município;

nº  2.677/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  os  atos  de

violência que vêm sendo perpetrados contra lideranças do Movimento Geraizeiro do

Alto do Rio Pardo em virtude de sua luta e resistência contra a grilagem e degradação

ambiental em terras públicas do Estado;

nº 2.678/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Direitos Humanos ao Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves,

primeiro  do  país  a  ser  construído  e  administrado no modelo  de  parceria  público-

privada, a fim de verificar suas condições e a estrutura local;

nº 2.679/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja realizada visita

da Comissão de Direitos Humanos às autoridades judiciais da Inglaterra e ao Tribunal

Europeu  dos  Direitos  Humanos  –  European  Court  of  Human  Rights  –  para

acompanhar  o  processo  em  que  figura  como  vítima  o  mineiro  Jean  Charles  de

Menezes, confundido com terrorista internacional e assassinado pela polícia britânica,

no ano de 2005, e cujos autores continuem impunes;

nº 2.680/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência
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pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a política salarial do governo

do  Estado  nos  próximos  três  anos  para  os  servidores  –  agentes  de  segurança

prisional,  agentes  socioeducativos  e  agentes  administrativos  –  da  Secretaria  de

Estado de Defesa Social;

nº 2.681/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a política salarial do governo

do Estado nos próximos três anos para os servidores da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;

nº 2.682/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos do Ministério

Público pedido  de providências, acompanhado de documentos,  para resguardar  a

vida  de  servidor  público  estadual  que  vem  sofrendo  ameaças  e  determinar  a

apuração das denúncias apresentadas;

nº 2.683/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências,  acompanhado  de

documentos, para resguardar a vida de servidor público estadual que vem sofrendo

ameaças,  efetuar  sua  transferência  para  a  Comarca  de  Prata  e  determinar  a

apuração das denúncias apresentadas;

nº 2.684/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

à Chefia da Polícia Civil pedido de providências, acompanhado de documentos, para

resguardar a vida de servidor público estadual que vem sofrendo ameaças, efetuar

sua transferência para a Comarca de Prata e determinar a apuração das denúncias

apresentadas;

nº 2.685/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

ao  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Coromandel  pedido  de  providências,

acompanhado de documentos, para resguardar a vida de servidor público estadual

que vem sofrendo ameaças e determinar a apuração das denúncias apresentadas;

nº 2.689/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Justiça pedido de providências para a maior destinação ao Estado, por

parte da União, de recursos financeiros e dos repasses fundo a fundo dos valores

fixados  para  segurança  pública,  considerando-se  o  acentuado  crescimento  da
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população prisional, bem como a urgente necessidade de fortalecimento das políticas

públicas voltadas para a prevenção da criminalidade e das ações para ampliação dos

efetivos policiais e da infraestrutura de defesa social;

nº 2.697/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  Polícia  Militar  ofício  em  resposta  às

indagações feitas por meio do ofício nº 71.191/15, dessa assessoria, que não há nada

em específico sobre o que se deseja informações nem maiores detalhes sobre o

pedido de informações acerca do andamento das investigações relativas às mortes e

ameaças a servidores da área de segurança pública, cujos nomes estão contidos na

lista  anexa  ao  Requerimento  nº  251/2015,  de  autoria  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, aprovado em 5/5/2015 e encaminhado ao comandante-geral  da Polícia

Militar  por  meio  do  Ofício  763/2015/SGM,  permanecendo  a  solicitação  como

originalmente encaminhada.

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

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

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2015.

Durval Ângelo, presidente.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o 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 (Requerimento nº

1.111/2015, do deputado Duarte Bechir);

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

(Requerimento nº 1.149/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Pesada
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no  Estado  de  Minas  Gerais  –  Sicepot-MG  –  por  sua  posse  (Requerimento  nº

1.152/2015, do deputado Duarte Bechir);

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” (Requerimento nº 1.179/2015, do deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

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 em Uberaba, o que

resultou  em  apreensão  e  multa  (Requerimento  nº  1.214/2015,  da  Comissão

Extraordinária de Proteção dos Animais);

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 em Uberaba, o que resultou em apreensão e multa (Requerimento nº

1.221/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais);

de  congratulações  com  a  Sra.  Claudine  Lara  Aurélio  Bettarello,  membro  do

Ministério Público, pela atuação no termo circunstanciado de ocorrência referente a

36  animais  maltratados  em  Uberaba,  o  que  resultou  em  apreensão  e  multa

(Requerimento nº 1.224/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais);

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 em Uberaba, o que resultou em apreensão e multa (Requerimento nº

1.225/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais);

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 de armas de fogo, colete balístico, munição, drogas, carregador de pistola,

arma  branca,  celulares,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  sete  pessoas

(Requerimento nº 1.230/2015, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 1.231/2015, do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com o Subten. PM José Maria, do 3º Pelotão de Polícia Militar de

Sabinópolis, pela eficaz política de segurança pública executada na final da IX Copa

Ambas de Futebol da Microrregião da Bacia do Suaçuí (Requerimento nº 1.233/2015,

do deputado Geraldo Pimenta);

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 (Requerimento nº 1.238/2015, do deputado Cabo

Júlio);

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 (Requerimento nº 1.246/2015, do

deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº

1.247/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

de Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  29/6/2015,  em  Contagem,  que

resultou na apreensão de um menor, drogas, arma de fogo, coletes à prova de balas

e na prisão de um homem (Requerimento nº 1.262/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/6/2015, em Araxá, que resultou

na apreensão de drogas, arma de fogo e na detenção de três pessoas (Requerimento

nº 1.277/2015, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  10/6/2015,  em  Ipatinga,  que

resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e celular e na detenção de oito

pessoas (Requerimento nº 1.278/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/6/2015, em Itajubá, que resultou

na  apreensão  de  drogas,  balança  de  precisão,  armas  brancas  e  celulares  e  na

detenção de três pessoas (Requerimento nº 1.279/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão

Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  11/6/2015,  em  Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão e um veículo e

na detenção de seis pessoas (Requerimento nº 1.280/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão

da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/6/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de arma de fogo, drogas e quantia em dinheiro e na detenção

de uma pessoa (Requerimento nº 1.281/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão

Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  12/6/2015,  em  Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de barra prensada de cocaína e na detenção

de um homem (Requerimento nº 1.282/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  8ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em

11/6/2015, em Governador Valadares, que resultou na apreensão de drogas, quantia

em  dinheiro  e  na  detenção  de  uma  pessoa  (Requerimento  nº  1.283/2015,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  10/6/2015,  em  Ipatinga,  que

resultou  na  apreensão de um  menor,  drogas,  réplica  de  arma de fogo,  munição,

quantia em dinheiro, rádio comunicador e toucas e na detenção de duas pessoas

(Requerimento nº 1.285/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  10º
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Batalhão de Bombeiro Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/6/2015, em Pará de

Minas, que resultou na realização de um parto de emergência dentro de uma viatura

(Requerimento nº 1.286/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19ª

Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em

11/6/2015, em Maravilhas, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição,

veículo e na detenção de quatro pessoas (Requerimento nº 1.287/2015, 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  12/6/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na

apreensão  de  um  adolescente,  drogas,  armas  de  fogo  e  coletes  balísticos  e  na

detenção de duas pessoas (Requerimento nº 1.288/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/6/2015, em Bom Despacho, que

resultou  na  apreensão de drogas,  armas  de  fogo,  munição,  balança de precisão,

quantia  em  dinheiro  e  celular  e  na  detenção  de  três  pessoas  (Requerimento  nº

1.289/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  Sr.  José  Fernando  Coura  por  sua  reeleição  para  a

presidência  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração (Requerimento  nº  1.290/2015,  do

deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão

de Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  11/6/2015,  em Contagem,  que

resultou na apreensão de drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro, arma de

fogo e na prisão de um homem (Requerimento nº  1.291/2015, do deputado Cabo

Júlio);

de  aplauso aos policiais  federais  que atuaram na prisão de acusado  de tráfico

interestadual, em 11/6/2015, em Itacaré (BA), em cumprimento de mandado de prisão

expedido pelo 2º Tribunal de Júri de Belo Horizonte (Requerimento nº 1.296/2015, do

deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
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de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 12/6/2015,  em Divinópolis,  que

resultou na apreensão de explosivos e na prisão de um homem (Requerimento nº

1.298/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar e na 9ª Companhia Independente

de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em

15/6/2015,  em  Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  quantia  em

dinheiro,  celulares, um veículo e na detenção de duas pessoas (Requerimento nº

1.301/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão

de Polícia Militar  e na 4ª Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela

atuação na ocorrência, em 13/6/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de

três  adolescentes,  arma  de  fogo,  simulacro  de  PT,  drogas,  balança  de  precisão,

quantia  em  dinheiro,  munição  e  na  prisão  de  três  pessoas  (Requerimento  nº

1.302/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/6/2015, em Juiz de Fora, que

resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de um homem (Requerimento nº

1.313/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/6/2015,  em  Açucena,  que

resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de um homem (Requerimento nº

1.331/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/6/2015,  em  Uberaba,  que

resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na detenção de três pessoas

(Requerimento nº 1.332/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/6/2015, em Santa Vitória, que

resultou na apreensão de mais de 3kg de pasta base e na detenção de duas pessoas

(Requerimento nº 1.333/2015, do deputado Cabo Júlio);
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de aplauso aos policiais  militares que menciona,  lotados na 127ª  Cia.  PM, pela

atuação na ocorrência, em 16/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão

de  dois  menores  e  de  drogas,  balança  e  quantia  em  dinheiro  (Requerimento  nº

1.389/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação na operação

realizada em 19/06/2015, em Ipuiuna, que resultou na apreensão de veículo e drogas

(Requerimento nº 1.397/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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

Independente de Policiamento com Cães, pela atuação na operação realizada em

20/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, materiais para

dolagem, balanças digitais, munição, celulares, armas de fogo, quantia em dinheiro e

na prisão de quatro homens (Requerimento nº 1.398/2015, do deputado Sargento

Rodrigues);

de congratulações com o Sr. Ricardo Wasley de Oliveira Porto, presidente da Liga

Desportiva do Município de Contagem, pela brilhante organização e realização do

campeonato  da  Liga  Especial  (Copão)  e  de  Juniores  2015  (Requerimento  nº

1.423/2015, da Comissão de Esporte);

de congratulações com o Sr. Cristiano Célio de Faria, presidente do Marimbondo

Esporte  Clube,  pela  conquista  do  campeonato  2015  –  Divisão  Especial  da  Liga

Desportiva do Município de Contagem (Requerimento nº 1.424/2015, da Comissão de

Esporte);

de congratulações com o Sr.  José Arnaldo Canarinho, presidente da Associação

Desportiva Classista Frigoarnaldo, com os atletas e a comissão técnica do time de

futebol amador da referida associação pela conquista do campeonato de Juniores da

Liga  Desportiva  do  Município  de  Contagem,  versão  2015  (Requerimento  nº

1.425/2015, da Comissão de Esporte);

de congratulações com o Sr. Arnaldo Florindo Sobrinho, presidente da Associação

Esporte Lagoense de Veteranos (Associação dos Veteranos do Bairro Marilia),  do

Município de Lagoa da Prata, pelos relevantes serviços prestados ao esporte amador

do município e região (Requerimento nº 1.426/2015, da Comissão de Esporte);

de congratulações com o Sr. Walmir Borges Franco pelo excelente trabalho à frente
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do time La Prata Esporte Clube, do Município de Lagoa da Prata (Requerimento nº

1.427/2015, da Comissão de Esporte);

de congratulações com o Sr. David Neeleman, presidente da empresa Azul Linhas

Aéreas,  líder  do  consórcio  Agrupamento  Gateway,  vencedor  do  processo  de

privatização  da  companhia  TAP  (Requerimento  nº  1.463/2015,  da  Comissão  de

Turismo);

de congratulações com o Sr.  Guilherme Ferreira, proprietário da Estância Capim

Canastra, por ter sido o primeiro produtor brasileiro a conquistar a medalha Mondial

de Fromage de Tours, na França, um dos principais concursos de queijo do mundo

(Requerimento nº 1.479/2015, da Comissão de Turismo);

de  congratulações  com  o  restaurante  Vecchio  Sogno,  na  pessoa  de  seu

proprietário,  Sr.  Ivo  Faria,  pelo  transcurso  do  20º  aniversário  do  estabelecimento

(Requerimento nº 1.495/2015, da Comissão de Turismo).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2015

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

29/6/2015

Às  10h45min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Uberaba  os  deputados

Anselmo  José  Domingos,  Geraldo  Pimenta,  Antônio  Lerin  e  João  Vítor  Xavier,

membros da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Tony Carlos.

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  debater  as  diversas  modalidades  de  esporte

desenvolvidas  no  Município  de  Uberaba  e  região,  assim  como  colher  as

reivindicações das entidades esportivas, notadamente as amadoras, e discutir e votar

proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Luiz Humberto Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba;

Luiz Alberto Medina de Carvalho, presidente da Fundação de Esporte e Lazer de

Uberaba;  a  Sra.  Janaina  Pessato  Jerônimo,  diretora  técnica  e  coordenadora  de

esporte da Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba; os Srs. Luiz Humberto

Alves Borges, diretor regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –

Uberaba; José Adolfo da Silva Júnior, presidente da Associação dos Corredores de

Rua  de  Uberaba;  Roberto  Carlos  Fernandes,  presidente  da  Liga  Uberabense  de

Futebol; Oscar José de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Uberaba; Ismar

Vicente  dos  Santos,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Uberaba;  João  Gilberto

Ripposati,  vereador da Câmara Municipal de Uberaba; Bráulio Queiroga de Moura

Filho,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Conquista;  Airton  Lucas  de  Oliveira,

vereador  da  Câmara  Municipal  de  Conquista;  Reginaldo  Rodrigues  de  Souza,

vereador da Câmara Municipal  de Conquista;  Cleber Humberto de Sousa Ramos,

vereador da Câmara Municipal de Uberaba; que são convidados a tomar assento à
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mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Fábio Avelar Oliveira, 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, 7 de julho de 2015.

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

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 7/7/2015

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Noraldino Júnior,

Antônio Lerin (substituindo o deputado Fred Costa,  por  indicação da liderança do

BCMG) e Ivair  Nogueira (substituindo o deputado Ricardo Faria,  por  indicação da

liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Noraldino Junior, dispensa a leitura da ata da reunião 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 2.518/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada reunião

com  convidados  para  debater  a  necessidade  de  haver  médicos  veterinários  no

quadro  de  servidores  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  como forma  de

qualificar o trabalho desse órgão no que se refere ao resgate de animais;

nº 2.519/2015, do deputado Noraldino Júnior e da deputada Ione Pinheiro, em que

solicitam seja realizada audiência pública para debater o comércio de animais  no

Mercado  Central  de  Belo  Horizonte  à  luz  da  garantia  do  bem-estar  animal  e  da

Resolução nº 1.069, de 2014, do Conselho Federal de Medicina Veterinária;

nº 2.520/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Histórico  e
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Cultural,  Habitação  e  Urbanismo  do  Ministério  Público  do  Estado  pedido  de

providências para que seja proibida a manutenção e comercialização de animais no

Mercado Central de Belo Horizonte;

nº 2.521/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais pedido de informações

sobre a justificativa para o não cumprimento da Resolução nº 1.069, de 2014, do

Conselho Federal de Medicina Veterinária;

nº 2.522/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Delegacia de Polícia civil de Novo Cruzeiro pedido de informações consubstanciado

em cópia do inquérito policial referente ao crime ambiental cometido no Município de

Caraí em que cães foram mortos por envenenamento;

nº 2.523/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos a Animais de Juiz de Fora

pedido de providências para que fiscalize o efetivo cumprimento da Lei Federal nº

9.605,  de  1998,  no  que tange  à utilização de veículos  de  tração animal  naquele

município;

nº 2.524/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedido de providências para que não

seja exigida a presença de um responsável para que ocorra o resgate de animal em

situação de risco, tendo em vista que não há norma que impeça o resgate;

nº 2.525/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado pedido de providências para

que fiscalize o Mercado Central de Belo Horizonte e a Casa de Rações Robinho, no

que se refere ao cumprimento da Resolução nº 1.069, de 2014, do Conselho Federal

de Medicina Veterinária, e demais normas sanitárias e de proteção dos animais, e

encaminhe a esta comissão os resultados alcançados pela fiscalização;

nº 2.526/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado convite permanente para que

esse órgão tome assento nas audiências públicas e participe das visitas realizadas

por essa comissão;

nº 2.527/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
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Câmara Municipal de Juiz de Fora pedido de providências para que, na hipótese de

confirmação oficial de envolvimento do vereador João do Joaninho no crime de caça

e morte de animais silvestres, sejam a ele aplicadas as punições cabíveis.

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 julho de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Anselmo José Domingos.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

8/7/2015

Às 11h30min, 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 e a suspende por prazo indeterminado. Às 15h21min, é reaberta a

reunião com a presença dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Professor

Neivaldo. O presidente dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A seguir, informa

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

proposições da Comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

1.334/2015, no 1º turno, avocando a si a relatoria da matéria. Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.334/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1 (relator: deputado Sargento Rodrigues). 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 1.230, 1.231, 1.238, 1.247, 1.287 a 1.289, 1.291, 1.298, 1.301,

1.302, 1.313, 1.324, 1.325, 1.331 a 1.333, 1.389, 1.397, 1.398 e 1.411/2015. Passa-se
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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 2.602/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  denúncias  feitas  pelo  jornalista

Evany José Metzker sobre exploração sexual de crianças e tráfico de mulheres na

região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e para apurar as circunstâncias da morte do

autor das denúncias;

nº 2.603/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja realizada audiência pública para debater questões relacionadas à vulnerabilidade

social na região da Lagoinha, em Belo Horizonte, em particular no que se refere à

população  em  situação  de  rua,  usuários,  dependentes  químicos  e  migrantes  no

entorno da estação rodoviária;

nº 2.604/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam

seja realizada audiência pública para debater os crimes relacionados ao furto e roubo

de veículos;

nº  2.605/2015,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública no Município de Porteirinha para discutir  a situação de violência

urbana e rural, além da incidência de furtos e roubos na região;

nº  2.606/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública no Município de Juiz de Fora, em caráter de urgência, para debater

e  solicitar  providências  com  relação  ao  aumento  da  criminalidade  local  e  à

necessidade de maior efetivo policial;

nº  2.607/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública no Município de Barbacena, em caráter de urgência, para debater e

solicitar providências com relação à promoção da segurança pública local e para a

construção de unidade prisional no Distrito de Pinheiro Grosso, conforme solicitado

pela câmara 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.
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Sala das Comissões, 9 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Professor Neivaldo – Tito Torres.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2015

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Léo Portela e Glaycon Franco (substituindo o deputado Cássio Soares, por indicação

da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, 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  pareceres  de  redação  final  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

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

discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres de redação final dos Projetos de Lei nºs 1.885/2015, em turno único, e

1/2015, no 2º turno (relator: deputado Léo Portela). Cumprida a finalidade da reunião,

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

as  próximas  reuniões  extraordinárias,  em  2/7/2015,  às  9  horas  e  às  14h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Tiago Ulisses – Léo Portela.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Às  17h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  São  João  del-Rei  os

deputados  Arlen  Santiago  e  Wander  Borges  (substituindo  o  deputado  Glaycon

Franco, por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Cristiano Silveira. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Arlen Santiago, 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
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se destina a debater denúncia de suposta incineração de medicamentos dentro do

prazo  de  validade  pela  Prefeitura  Municipal  local.  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Vera Lúcia Alfredo, vereadora e

relatora da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São João del-Rei; Miriam

Ramos de Gouvêa Lopes, secretária municipal de Saúde de São João del-Rei; Lívia

Guimarães Carvalho, vereadora da Câmara Municipal de São João del-Rei; Maria das

Graças dos Santos, aposentada do Centro Hospitalar de Psiquiatria de Barbacena;

Jânia Costa Pereira da Silveira, vereadora da Câmara Municipal de São João del-Rei;

Manuela Teixeira de Assis  Coelho,  procuradora  da Advocacia-Geral  do Estado de

Minas  Gerais;  e  os  Srs.  Antônio  Carlos  de  Jesus Fuzatto,  presidente da Câmara

Municipal  de  São  João  del-Rei,  e  os  vereadores  Rodrigo  Deusdedit  da  Silva,

presidente  da  Comissão  de  Saúde,  Igor  Luiz  Sandim  Gonzaga,  Fábio  da  Silva,

Robson Paiva Zanola, Gilberto Luiz dos Santos e Stefânio Rodrigues Pires; Arinos

Brasil Duarte Filho, presidente da Associação Médica de Barbacena; Altamir Araújo

Zanetti,  presidente  da  Santa  Casa  de  Misericórdia;  Francisco  Eduardo  César  de

Paulo,  presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde;  Daniel  Luiz  Rodrigues

Guimarães,  2º-tenente do  Corpo de Bombeiros  Militar  de  Minas Gerais;  e Lincoln

Lopes  Ferreira,  presidente  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais,  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  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 julho de 2015.

Arlen Santiago, presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 6/7/2015

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Anselmo José
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Domingos  (substituindo  o  deputado Douglas  Melo,  por  indicação  da  liderança  do

BCMG), membro da supracitada comissão.  O presidente,  deputado Anselmo José

Domingos,  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 construção do prédio da Escola Estadual Alberto Delpino, na

região  do  Barreiro,  em  Belo  Horizonte.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Sônia de Jesus Pereira Santos, diretora da

Escola Estadual Alberto Delpino; Janaína Ester Cardoso Teixeira Dias, representando

Marcelo  Álvaro  Antônio,  deputado federal;  Sandra  Lúcia  da  Cruz,  comerciante  na

comunidade vizinha; e os Srs. Leonardo Petrus, subsecretário de Administração do

Sistema Educacional, representando Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária de

Estado de Educação – SEE; Juliano Lopes Lobato, vereador da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; José Roberto dos Santos, diretor da Escola Estadual Celso Machado,

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, 9 de julho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Professor Neivaldo – Rogério Correia.



2436
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS ÁGUAS,

EM 30/4/2015

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Iran Barbosa,

Arnaldo  Silva,  Doutor  Jean  Freire  e  João  Vítor  Xavier,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Iran Barbosa, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Vítor

Xavier, dispensa a leitura da ata da reunião 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 1.435/2015, do deputado Leandro Genaro, em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, a denúncia de contaminação por óleo diesel da

água fornecida pela Copasa ao bairro Quarto Depósito, em Santos Dumont, que tem

causado problemas de saúde aos moradores dessa região;

nº 1.436/2015, dos deputados Iran Barbosa e João Vítor Xavier, em que solicitam

seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido

de informações consubstanciadas em certidão de inteiro teor e cópia integral de todos

os inquéritos  civis  públicos em andamento ou arquivados que se relacionem com

infração  ou  descumprimento  de  condicionantes  ambientais  em  processo  de

licenciamento  para  empreendimentos  de  extração  e  processamento  mineral  e

minerodutos; certidão de inteiro teor e cópia integral de todas as ações por crimes

ambientais em andamento propostas pelo órgão contra empresas de extração mineral

no  Estado;  e  certidão  de  inteiro  teor  e  cópia  integral  de  todos  os  termos  de

compromisso e ajustamento de conduta assinados com empresas de mineração no

Estado, bem como as cópias integrais de todos os processos que os originaram;

nº 1.439/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja encaminhado ao
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Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

informações consubstanciadas em certidão de inteiro teor e cópia integral de todos os

processos de licenciamento ambiental para a atividade de extração mineral vigentes

no Estado, vencidos ou encerrados nos últimos 5 anos; certidão de inteiro teor  e

cópia  integral  de  todos  os  processos  de  licenciamento  ambiental  vigentes,

arquivados,  negados  ou  em  tramitação  que  tenham  como objeto  a  construção  e

operação de minerodutos no Estado; certidão de inteiro teor com todas as autuações

e  multas  aplicadas  a  empreendimentos  minerários  no  Estado  por  quaisquer  dos

órgãos  de  fiscalização  ligados  a  essa  secretaria,  assim  como as  notificações  de

descumprimento  de  condicionantes  e  demais  documentos  de  natureza  similar;

certidão de inteiro teor contendo todas as autorizações para intervenção em áreas de

preservação permanentes emitidas pelos órgãos ligados a essa secretaria ou pela

própria; e certidão de inteiro teor e cópia integral de todos os processos de emissão

ou dispensa de outorga sobre uso ou intervenção em recursos hídricos, assim como

outros direitos outorgados ou dispensados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas

para atividades de extração e processamento mineral e minerodutos.

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, 8 de maio de 2015.

Iran Barbosa, presidente – João Vítor Xavier – Arnaldo Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2015

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados  Fred  Costa  e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Fred Costa, passa a direção dos

trabalhos para o deputado Wander Borges, que declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento da deputada 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
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matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº 1/2015, para o

qual designou como relator o deputado Dalmo Ribeiro Silva para emitir parecer sobre

emenda  apresentada  em  Plenário,  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 Complementar nº

1/2015  é  retirado  da  pauta  por  determinação  do  presidente  por  não  cumprir

pressupostos  regimentais.  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 1.128, 1.129, 1.209, 1.212, 1.213 e 1.215/2015. 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 2.331 e 2.332/2015. É recebido pela presidência e,

submetido a votação, aprovado o Requerimento nº  2.450/2015,  do deputado Fred

Costa,  em que solicita  seja  realizada visita  conjunta  das Comissões de Assuntos

Municipais e Regionalização e de Direitos da Pessoa com Deficiência à Secretária de

Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania com a presença de um

representante  dos pais  de  alunos  beneficiários  da  chamada Bolsa  Caade,  com o

objetivo de debater a concessão da referida bolsa. É recebido pela presidência, para

posterior apreciação, o Requerimento nº 2.451/2015, do deputado Fred Costa, em

que solicita seja realizada audiência pública desta comissão para debater os imóveis

abandonados em Belo Horizonte.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

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

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MARIA DO CARMO LARA

PERPÉTUO PARA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, EM 2/7/2015

Às 9h19min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os
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deputados  Professor  Neivaldo  e  Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o  deputado

Inácio  Franco,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Professor

Neivaldo, 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  e  suspende  os  trabalhos.  Às  10h9min,  a

presidência retoma os trabalhos com a presença da deputada Cristina Corrêa e dos

deputados  Professor  Neivaldo  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o  deputado  Inácio

Franco, por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão.

Registra-se a candidatura do deputado Professor Neivaldo para o cargo de presidente

e  da  deputada  Cristina  Corrêa  para  o  cargo  de  vice-presidente.  Após  votação

nominal,  cada um por  sua vez,  são eleitos  para presidente o deputado Professor

Neivaldo  e  para  vice-presidente  a  deputada  Cristina  Corrêa,  por  unanimidade.  O

presidente ad hoc proclama o resultado da eleição e declara empossada como vice-

presidente a deputada Cristina Corrêa, a quem passa a condução dos trabalhos. Em

seguida,  a  vice-presidente  declara  empossado  o  presidente,  deputado  Professor

Neivaldo. O presidente avoca a si a relatoria da Indicação nº 15/2015. 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 julho de 2015.

Professor Neivaldo, presidente – Cristina Corrêa – Carlos Pimenta.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 6/7/2015

Às  14h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva, membro da supracitada comissão. Está presente também o deputado Duarte

Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,

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

condições para o funcionamento da feira de veículos antigos nas proximidades do

Mineirão e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
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trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Renata Curty Farias e Warla Flois

Gandra,  respectivamente,  membro  e  organizadora  do  Clube  de  Carros  Antigos

Confraria  da  Ferrugem;  e  os  Srs.  José  Geraldo  de  Oliveira  Prado,  secretário

municipal  de  Administração  da  Regional  Pampulha;  Heleno  Oliveira  de  Abreu,

vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Itamar Bicalho Vitor, presidente do

Clube de Carros Antigos Confraria da Ferrugem; Nilson Moreira dos Santos,  vice-

presidente  do referido clube;  Alison  Fernandes Lopes,  Weslley Pedrosa Marinhos,

Thiago  Henrique  Ferreira  Lara  e  Arthur  Rodrigues  Costa  Queiroz,  membros  do

referido clube; Emerson Eustáquio Teixeira Lima, proprietário do Carros Antigos Lima;

Arildo Marques de Oliveira, presidente do Caravan Opala Clube; Fabrício Gomes de

Azevedo, representante de veículos da Lanche Rápido; Mastrângelo Ferreira Pires,

mecânico  e  organizador  do Clube de Carros  Antigos  Confraria  da  Ferrugem; Igor

Henrique  Scalzo,  organizador  e  vendedor  do  referido  clube;  Ailton  da  Silva,

serralheiro e membro do referido clube; e Roberto Rodrigues Cordeiro de Oliveira,

comerciante e organizador do referido clube, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente e, a seguir, o deputado Duarte Bechir, na qualidade de autores do

requerimento que deu origem ao debate,  tecem suas considerações iniciais.  Logo

após, o presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  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, 17 de julho de 2015.

Wander Borges, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/7/2015

Às  9h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, Professor Neivaldo e Tito Torres (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, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da comissão presentes. 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.  José  Maranhão,

presidente da Comissão de Constituição,  Justiça e Cidadania do Senado Federal,

informando  o  recebimento  de  ofício  que  manifesta  inconformismo sobre  matérias

afetas à legislação penal e processual penal brasileira – em especial o Código Penal

e a Lei de Execução Penal – e informando que o tema será deliberado, em especial

os  Projetos  de  Lei  nº  236,  de  2012,  e  513,  de  2013,  que  visam  reformar  os

documentos  legais  mencionados.  Comunica  também  o  recebimento  de

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Antônio Carlos de Alvarenga Freitas, delegado-geral de

Polícia (9/7/2015),  e  Eduardo  César  Moreira,  presidente  da  Câmara Municipal  de

Itamarandiba  (10/7/2015).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 572, no 1º turno, e 1.285/2015, em turno único (Cabo

Júlio), e 1.084/2015, em turno único (Professor Neivaldo). 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  1.334,  1.336  a  1.338,  1.378,  1.379,  1.390,

1.393,  1.394,  1.464,  1.496  e  1.499/2015.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.736/2015. 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  2.659/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

subsecretário de Administração Prisional pedido de providências para que atue junto

à  Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Estado  de  Minas  Gerais  em relação  a

indeferimentos da Polícia Federal a solicitações de aquisição de arma de fogo por

parte dos agentes prisionais.

nº 2.660/2015, do deputado João Leite,  em que solicita  seja realizada audiência

pública da Comissão de Segurança Pública no Município de Nova União para ouvir
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denúncias  de  moradores  referentes  a  possíveis  crimes  de  intolerância  religiosa,

desrespeito  à  lei  do  silêncio  e  pichações  em  bens  públicos  e  particulares  no

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, 15 de julho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Professor Neivaldo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE JULHO DE 2015

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO

– O presidente despachou, em 23/7/2015, a seguinte comunicação:

Do deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. Dirceu Pereira de Araújo,

ex-deputado desta Casa, ocorrido em 22/7/2015, em Nova Lima. (– Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2015

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 882/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,

atendendo a requerimento dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e

Geraldo  Pimenta,  o  requerimento  em  epígrafe  solicita  seja  encaminhado  à

Companhia de Saneamento de Minas Gerais — Copasa — pedido de informações

sobre a possibilidade de racionamento  de  água na Região  Metropolitana de Belo

Horizonte e sobre o fornecimento de água para empreendimentos hoteleiros.

Publicada no  Diário do Legislativo de 29/5/2015, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa solicitar à Copasa informações sobre o fornecimento

de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH –, em especial para

empreendimentos hoteleiros.

O requerimento foi apresentado durante audiência pública destinada a discutir  a

crise  do  setor  hoteleiro  e  de  hospedagens  em  Belo  Horizonte.  Na  ocasião,

empreendedores do  setor  hoteleiro  relataram que as  tarifas  de  serviços públicos,

incluindo o de fornecimento de água, representam uma parcela importante dos custos

do  setor  e  manifestaram  sua preocupação  com  a  possibilidade de  ocorrência  de

racionamento de água ou ainda com a instituição de sobretaxas pelo aumento do

consumo, medidas que representariam uma dificuldade adicional para aquele setor, já

premido por dificuldades advindas da superoferta de quartos e queda da demanda,

devido à retração econômica.

Medidas de desincentivo ao consumo de água têm sido discutidas devido à baixa

ocorrência  de  chuvas  no  Estado  nos  últimos  anos,  o  que  tem  dificultado  o

fornecimento de água, inclusive na RMBH. Ressalte-se que Belo Horizonte sediará
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modalidades olímpicas em 2016 e que o racionamento  de água comprometeria a

capacidade do setor hoteleiro de atender à demanda derivada dos jogos.

A Copasa é  a  principal  concessionária  do  serviço  de  fornecimento  de  água  no

Estado,  incluindo-se  aí  a  RMBH.  É,  portanto,  agente  com  extenso  conhecimento

sobre a condição operacional desse serviço. Esse conhecimento pode ser de grande

valia  para  o  legislador  estadual,  justificando  o  envio  do  pedido  de  informação.  É

cabível, entretanto, o envio de pedido de informação semelhante ao Instituto Mineiro

de Gestão das Águas – Igam –, órgão incumbido de executar a política estadual de

recursos hídricos, tendo, inclusive, a prerrogativa de declarar escassez hídrica em

porções determinadas do Estado, que é considerada quando se avalia a possibilidade

de estabelecer racionamento de água. Assim, é apresentado, na parte conclusiva do

parecer, um substitutivo que também detalha quais informações devem ser enviadas

a este Parlamento.

Do ponto de vista legal,  o art.  54,  § 3º,  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, sendo que recusa, o não atendimento no

prazo de 30 dias  ou,  ainda,  a  prestação de informação falsa constituem infração

administrativa,  sujeita  a  responsabilização.  Ora,  a  Copasa  é  uma  sociedade  de

economia  mista  vinculada  a  uma  secretaria  de  Estado,  integrante,  portanto  da

administração indireta estadual. O Igam, por sua vez, é uma autarquia vinculada a

secretaria  de  Estado,  também  constituindo  ente  da  administração  indireta.  Dessa

forma, verifica-se que a matéria em tela encontra previsão legal.

Assim, e considerando as disposições do art.  62, XXXI, da Carta Estadual,  que

atribuem  a  este  Parlamento  a  competência  para  acompanhar  atos  do  Poder

Executivo, incluindo a administração indireta, não há impedimento para a tramitação

da matéria.

Conclusão

Pelo  apresentado,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  n°  882/2015  na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  atendendo  a

requerimento  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Roberto  Andrade  e  Geraldo

Pimenta,  requer  a  V.  Exª.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado à  presidente  da

Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  Copasa  –  e  à  diretora-geral  do

Instituto  Mineiro  de  Gestão  de  Águas  –  Igam  –  pedido  de  informações  sobre  a

possibilidade  de  instituição  de  sobretaxa  e  racionamento  de  água  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, em especial para empreendimento hoteleiros.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 899/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

solicita seja encaminhado ao reitor  da Universidade do Estado de Minas Gerais –

Uemg – pedido de informações sobre a expedição de diplomas supostamente falsos

por essa universidade para os cursos ofertados pela Faculdade de Filosofia, Ciências

e Letras de Carangola, conforme denúncia encaminhada a essa comissão.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 30/5/2015 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

A Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  recebeu  cópia  do  Ofício  nº

5.294/2015/SGP, encaminhado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado –

TCE – ao reitor da Uemg, com vistas a apurar a denúncia de que diplomas falsos

teriam sido emitidos pela mencionada universidade e utilizados como certificação de

escolaridade para acesso a cargos públicos na Superintendência Regional de Ensino

de Carangola. Sobre a referida denúncia, a comissão requerente pretende ouvir  o

reitor da Uemg e o presidente do TCE. Nesse último caso, a iniciativa constitui objeto

do Requerimento nº 898/2015.
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A Faculdade de Filosofia,  Ciências  e Letras  de  Carangola  – Fafile  –,  instituição

ofertante dos cursos cujos certificados estariam sendo questionados quanto à sua

autenticidade, foi incorporada à Uemg por meio do Decreto nº 46.359, de 2013. Como

unidade  da  Uemg,  a  Fafile,  anteriormente  entidade  de  direito  privado,  passou  a

integrar  o sistema de ensino do Estado,  ao qual  competem os atos de regulação

concernentes ao ensino superior por ele mantido. Segundo o art. 42 da Resolução nº

459,  de  10/12/2013,  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  que  consolida  normas

relativas à educação superior do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais e dá

outras providências, os diplomas de cursos superiores reconhecidos são registrados

pelas próprias instituições, quando se trata de universidades e centros universitários.

Assim,  cabe  à  Pró-Reitoria  de  Ensino,  por  meio  da  Divisão  de  Registro  de

Diplomas, efetuar o registro dos diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação

ofertados pelas unidades da Uemg.

Por esse motivo, cabe à Reitoria da Uemg, em última instância, pronunciar-se sobre

os fatos relatados na denúncia.

Saliente-se que a iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da

Constituição do Estado e no art.  100,  IX,  do Regimento  Interno  desta Casa,  que

assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar, por intermédio da Mesa,

pedido escrito de informação a autoridades estaduais. Além disso, às comissões, em

razão da matéria de sua competência, cabe exercer a fiscalização e o controle dos

atos da administração pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 899/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de julho de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.
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